รายงานการประชุม
กรมการจังหวัดนครราชสีมา และหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดนครราชสีมา
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ประจําเดือนมกราคม ๒๕๖๐
วันจันทร์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
.....................….....................
ผู้มาประชุม
กระทรวงมหาดไทย
๑ นายวิเชียร

จันทรโณทัย

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

(ประธาน)

๒

นายมุรธาธีร์

รักชาติเจริญ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

๓

นายธนพล

จันทรนิมิ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

๔

ว่าที่ ร.ต. นิรันดร์

ดุจจานุทัศน์

ปลัดจังหวัดนครราชสีมา

๕

นายอัสนีย์

เชาว์วาทิน

หัวหน้าสํานักงานจังหวัดนครราชสีมา

๖

นายณรงค์ชัย

หอมศรีประเสริฐ

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

๗

นายกานต์

ธงศรี

พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา

๘

นายสมเกียรติ

วิริยะกุลนันท์

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา

๙

นางสําเรียง

ศิริพร ณ ราชสีมา

แทน ผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เขต ๕ นครราชสีมา

๑๐

นางแสงเสน่ห์

เกษกระทุ่ม

แทน หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดนครราชสีมา

๑๑

นายวีระศักดิ์

ศรีโสภา

ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

๑๒

นายสิงหา

บุตรศรีภูมิ

แทน ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เขต ๔ (นม)

๑๓

นายอนุรักษ์

บุญยิ่ง

แทน หัวหน้ากลุ่มโรงงานเครื่องจักรกล

นายอําเภอ
๑๔

นายนฤชา

โฆษาศิวิไลซ์

นายอําเภอเมืองนครราชสีมา

๑๕

นายปัญญา

วงศ์ศรีแก้ว

นายอําเภอปากช่อง

๑๖

นายยงยุทธ

ป้อมเอี่ยม

นายอําเภอสีคิ้ว

๒
๑๗

นายวิพัฒ

ทักษิณ

แทน นายอําเภอสูงเนิน

๑๘

นายชูศักดิ์

ชุนเกาะ

นายอําเภอพิมาย

๑๙

นายสุรศิษฐ์

อินทกรอุดม

นายอําเภอโนนสูง

๒๐

นายประพัทธพงศ์

พราหมณี

นายอําเภอบัวใหญ่

๒๑

นายวิสูตร

ชัชวาลวงศ์

นายอําเภอปักธงชัย

๒๒

ร้อยโท วสันต์

สุขสมบูรณ์

นายอําเภอด่านขุนทด

๒๓

นายยงยุทธ

จรเสมอ

นายอําเภอโชคชัย

๒๔

นายสุรพันธ์

ศิลปสุวรรณ

นายอําเภอครบุรี

๒๕

นายธนิต

ฤกษ์มี

นายอําเภอจักราช

๒๖

นายธีรพล

สกุลรักษ์

นายอําเภอห้วยแถลง

๒๗

นายพัลลภ

สิงห์ทอง

นายอําเภอคง

๒๘

นายทศพล

ยุทธศิลป์กุล

นายอําเภอชุมพวง

๒๙

นายอํานวย

ปองนาน

นายอําเภอประทาย

๓๐

นายเอกชัย

ธนผลผดุงกุล

นายอําเภอขามสะแกแสง

๓๑

นายสมภพ

ณีศะนันท์

นายอําเภอเสิงสาง

๓๒

ว่าที่ ร.อ.อานนท์

เชื้อเล็ก

นายอําเภอบ้านเหลื่อม

๓๓

นายสมภพ

มุกดาสนิท

แทน นายอําเภอขามทะเลสอ

๓๔

นายเลิศพันธุ์

สินบรรเลงเสนาะ

นายอําเภอหนองบุญมาก

๓๕

นายนพดล

มามาก

นายอําเภอแก้งสนามนาง

๓๖

นายประยุทธ

คําแหง

นายอําเภอโนนแดง

๓๗

นายวิจิตร

กิจวิรัตน์

นายอําเภอเฉลิมพระเกียรติ

๓๘

นายอภิชาติ

ธนะมัย

นายอําเภอวังน้ําเขียว

๓๙

นายสนอง

มะลัยขวัญ

นายอําเภอเทพารักษ์

๔๐

นายไพศาล

ผลฟัก

นายอําเภอเมืองยาง

๓
๔๑

นายศักรินทร์

เสมหิรัญ

นายอําเภอลําทะเมนชัย

๔๒

ร้อยโท อนุชา

ตั้งพาณิชย์

นายอําเภอพระทองคํา

๔๓

นายอรุณ

เมฆฉาย

นายอําเภอสีดา

๔๔

นายธีระพันธ์

นาควิโรจน์

นายอําเภอบัวลาย

สํานักงานอัยการสูงสุด
๔๕

นายนิรสุ

พรหมเนรมิต

แทน อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๓
รักษาการในตําแหน่งอัยการจังหวัดบัวใหญ่

๔๖

นายสันติ

ศรอาสา

แทน อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๓
รักษาการในตําแหน่งอัยการจังหวัดบัวใหญ่

๔๗

นายชูเกียรติ

กลมเกลา

อัยการจังหวัดพิมาย

๔๘

นายไตรรัตน์

ศิริพันธ์

แทน อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการภาค ๓
รักษาการในตําแหน่งอัยการจังหวัดสีคิ้ว

๔๙

นายปรีชากูล

คูณทรัพย์

แทน อัยการจังหวัดประจําสํานักงานอัยการสูงสุด
สํานักงานอัยการจังหวัดนครปฐม รักษาการในตําแหน่ง
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา

กระทรวงยุติธรรม
๕๐

นายภักดี

ตั้งธรรม

ผู้บัญชาการเรือนจํากลางนครราชสีมา

๕๑

นายสุรศักดิ์

เผื่อนคํา

ผู้บัญชาการเรือนจํากลางคลองไผ่

๕๒

นายนฤพันธ์

แก้วเทศ

ผู้บัญชาการเรือนจําอําเภอสีคิ้ว

๕๓

นางสุดารัตน์

ภู่พันธ์

ผู้อํานวยการทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา

๕๔

นางกรรณิกา

วัชรินทร์

ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดนครราชสีมา

๕๕

นายไพโรจน์

พุทธิวิศิษฎ์

ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา

๕๖

นายวิเชียร

ทองพุ่ม

ผู้อํานวยการทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

๕๗

นางวนุช

เจริญพันธ์

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา

๔
๕๘

นายพันธ์ศักดิ์

ฐานิวัฒนานนท์

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัด
นครราชสีมา สาขาบัวใหญ่

๕๙

นางตะติมา

นุ้ยฉิม

ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว

๖๐

นายปฏิญญา

แกะกระโทก

ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติ สาขาพิมาย

๖๑

นายบุญเลิศ

แก้วจันทร์

ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๓
จังหวัดนครราชสีมา

๖๒

นายพีระพงษ์

พูนสุขประเสริฐ

แทน ยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา

๖๓

นางสาวอารยา

นามเริง

ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา
สาขาสีคิ้ว

๖๔

นายประจบ

พันธุ์ชิน

ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา
สาขาบัวใหญ่

ตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา
๖๕

พ.ต.อ. ปราโมทย์

สิมหลวง

แทน ผู้บงั คับการตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา

๖๖

พ.ต.ท.หญิง กฤติกา

คําสาริรักษ์

แทน ผู้กํากับตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครราชสีมา
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๔

๖๗

พ.ต.อ. ปฏิยุทธ

สิงห์สมโรจน์

ผกก.สภ.เมืองนครราชสีมา

๖๘

พ.ต.อ. คารม

บุญสด

ผกก.สภ.บัวใหญ่

๖๙

พ.ต.อ. สมศักดิ์

คงไพบูลย์

รรท.ผกก.สภ.ปักธงชัย

๗๐

พ.ต.อ. พงษ์พันธ์

บรรจงจิตร

ผกก.สภ.ปากช่อง

๗๑

พ.ต.อ. เฉลิมศักดิ์

สุขสําราญ

ผกก.สภ.สีคิ้ว

๗๒

พ.ต.อ. ขวัญเมือง

โกสุมา

ผกก.สภ.ครบุรี

๗๓

พ.ต.ท. อภิวัชร์

นาทอง

แทน ผกก.สภ.ชุมพวง

๗๔

พ.ต.อ. จุมพลภัทร์

ปัญญาพูนตระกูล

ผกก.สภ.จักราช

๗๕

พ.ต.ท. นาวิน

เกตผักแว่น

แทน ผกก.สภ.ประทาย

๗๖

พ.ต.อ. พฤทธิ์

บุญปก

ผกก.สภ.โนนไทย

๕
๗๗

พ.ต.อ. นิรันดร์

แก้วอิน

ผกก.สภ.โนนสูง

๗๘

พ.ต.อ. ตะวันกฤตฐ์

เทียมฟ้าพลกรัง

ผกก.สภ.คง

๗๙

พ.ต.ท. นิพนธ์

นิธิการุณย์เลิศ

แทน ผกก.สภ.สูงเนิน

๘๐

พ.ต.ท. วรวัส

วรวสุวัส

แทน ผกก.สภ.ขามสะแกแสง

๘๑

พ.ต.ท. อดิศร

ชาวเมือง

แทน ผกก.สภ.พิมาย

๘๒

พ.ต.อ. สรวิศ

เพ็ชรคํา

ผกก.สภ.ห้วยแถลง

๘๓

พ.ต.ท. เกษตร

วิณวันก์

แทน ผกก.สภ.ขามทะเลสอ

๘๔

พ.ต.ท. ศักดิ์สิทธิ์

คงศักดิ์ตระกูล

แทน ผกก.สภ.เสิงสาง

๘๕

พ.ต.ท. ฐิตินันท์

วรรณสาร

แทน ผกก.สภ.บ้านเหลื่อม

๘๖

พ.ต.อ. เชษฐา

เชยชุ่ม

แทน ผกก.สภ.หนองบุญมาก

๘๗

พ.ต.ท. ณัฐพงษ์

เชื้อเดช

แทน ผกก.สภ.แก้งสนามนาง

๘๘

พ.ต.ท. ศิลป

ไกยราช

แทน ผกก.สภ.โนนแดง

๘๙

พ.ต.อ. สมชาย

คมพยัคฆ์

ผกก.สภ.เฉลิมพระเกียรติ

๙๐

พ.ต.อ. มีชัย

กําเนิดพรม

ผกก.สภ.วังน้ําเขียว

๙๑

พ.ต.ท. วรโชติ

สุกใส

แทน ผกก.สภ.เทพารักษ์

๙๒

พ.ต.ท. สืบตระกูล

เทพปิยะวงศ์

แทน ผกก.สภ.เมืองยาง

๙๓

พ.ต.ท. ไพรัตน์

คุ้มแวง

แทน ผกก.สภ.ลําทะเมนชัย

๙๔

พ.ต.อ. ธนะพัฒน์

พานประทีป

ผกก.สภ.พระทองคํา

๙๕

พ.ต.อ. วงศ์ศักดิ์

วงษ์สามี

ผกก.สภ.สีดา

๙๖

พ.ต.อ. ต่อศักดิ์

ธรรมมิ่งมงคล

ผกก.สภ.บัวลาย

๙๗

พ.ต.ท. ชัยณรงค์

บุญปก

แทน สว.กก.๒ บค.ส.๑

๙๘

พ.ต.ต. อัครพงษ์

วรรณพงษ์

แทน ผกก.สภ.กลางดง

๙๙

พ.ต.อ. โรจนันทร์

ทองใบ

ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรหนองสาหร่าย

ม่วงชูอินทร์

ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรอุดมทรัพย์

๑๐๐ พ.ต.อ. ณรงค์

๖
๑๐๑ พ.ต.ท. สมพงษ์

รัตนแมนสรวง

แทน ผกก.สภ.มะเริง

๑๐๒ ร.ต.อ. ณรงค์ชัย

ชัยชนะ

แทน ผกก.สส.ภ.จว.นม.

กระทรวงอุตสาหกรรม
๑๐๓

นายประชา

มีธรรม

อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา

๑๐๔

นายติณห์

เจริญใจ

ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๖

๑๐๕

นายรชฏ

มีตุวงศ์

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร่ เขต ๖ นครราชสีมา

กระทรวงพาณิชย์
๑๐๖

นายธวัชชัย

เหล่าพิรุฬห์

พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา

๑๐๗

นายสมัญญา

เทพบุตร

หัวหน้าสํานักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-6 นม.

กระทรวงสาธารณสุข
๑๐๘

นางณิชาณี

พันธุ์งาม

แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

๑๐๙

นางสาวประภาพิม

เอี่ยมบํารุง

แทน ผู้อํานวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

1๑๐ นายคมสันต์

ชิดเชื้อ

แทน ผู้อํานวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์

๑๑๑ นางประนอม

แนมกลาง

แทน ผู้อํานวยการศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา

๑๑๒ นายธีรวัฒน์

วลัยเสถียร

ผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ นครราชสีมา

๑๑๓ นายศราวุธ

สุขมาก

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๙

๑๑๔ นายวรศักดิ์

อินทร์รัช

แทน ผู้อาํ นวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๙ นครราชสีมา

๑๑๕ นางนาตยา

ทฤษฎิคุณ

ผู้อํานวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ ๙

กระทรวงศึกษาธิการ
๑๑๖

นางสาวสุดา

จุลเสวก

แทน ศึกษาธิการภาค ๑๔

๑๑๗

นายณัฏฐ์ปวินท์

ดีศาสตร์

แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

๑๑๘

ผศ.ดร.ประเทือง

จินตสกุล

แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

๑๑๙

นางสุมัธยา

กิจงาม

แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

๗
๑๒๐

นางศรีทอง

ยี่สุ่นแก้ว

แทน รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ มหาวิทยาลัย
รามคําแหง จังหวัดนครราชสีมา

๑๒๑

นายรณชัย

สุขสมบูรณ์

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๑

๑๒๒

นายเผด็จศึก

โชติกลาง

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑

๑๒๓

นายวัชระ

ขันธสมบัติ

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒

๑๒๔

นายสุเทพ

พวงเกาะ

รก.ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๓

๑๒๕

นายธุวชิต

เอี่ยมกลั่น

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๔

1๒๖

นายแดง

จันทรวิวัฒน์

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5

๑๒๗

นายศุภพงษา

จันทรังษี

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๖

๑๒๘

นายกิตติพงศ์

โด่งพิมาย

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๗

๑๒๙

นายสุประณีต

ยศกลาง

ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดนครราชสีมา

๑๓๐

นายสนิท

เสมียนรัมย์

แทน ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

๑๓๑

นางศกุนตลา

ทานอก

แทน ผู้อํานวยการสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร

๑๓๒

นายรังสิสวุฒิ

สุวรรณ์โรจน

ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๑๑

๑๓๓

นางอรุณี

อารี

ผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัด

๑๓๔

นางพุทธิภา

ศักดิ์พันธ์วัฒน์

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

๑๓๕

นายผดุงศักดิ์

ศรีโท

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญา
ราชวิทยาลัยนครราชสีมา

๑๓๖

นายประเสริฐ

ศรีแสนปาง

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา

๘
๑๓๗

นายเชิด

น้อยวิเศษ

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒

๑๓๘

นางศศิมาภรณ์

อรุณ

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนบุญวัฒนา

๑๓๙

นายพิษณุ

คุณชื่น

ผู้อํานวยการโรงเรียนบุญวัฒนา ๒

๑๔๐

นายวินัย

วิริยะประทีป

ผู้อํานวยการโรงเรียนมหิศราธิบดี

๑๔๑

นางสมจิต

มุ่งกลาง

ผู้อํานวยการโรงเรียนโคราชพิทยาคม

๑๔๒

นายมงคล

สายยศ

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์

๑๔๓

นายสิทธิชัย

พุฒกลาง

แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล
จังหวัดนครราชสีมา

กระทรวงวัฒนธรรม
๑๔๔

นางศศิฑอณร์

สุวรรณมณี

วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา

๑๔๕

นายทูลทองใจ

ซึ่งรัมย์

ผู้อํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา

๑๔๖

นางปริญญา

สุขใหญ่

แทน ผู้อํานวยการสํานักศิลปากรที่ ๑๒ นครราชสีมา

๑๔๗

นางปริญญา

สุขใหญ่

หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมหาวีรวงศ์

๑๔๘

นางชุติมา

จันทร์เทศ

ผู้อํานวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย

๑๔๙

นางสาวพิมพ์นารา

กิจโชติประเสริฐ

หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย

๑๕๐

นางปริญญา

สุขใหญ่

แทน หัวหน้าหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.๙

๑๕๑

นายวิรัน

ทองสุขแก้ง

หัวหน้าโรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๑๕๒

นายปรีชา

กลีบสุข

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา

๑๕๓

นายธัญธิตา

ศรีสุระ

แทน เกษตรจังหวัดนครราชสีมา

๑๕๔

นายอมรศักดิ์

พันธุรักษ์

สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา

๑๕๕

นางสาวกนกพร

รัตนพันธุ์

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานปศุสัตว์ เขต ๓

๑๕๖

นายพศวีร์

สมใจ

ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา

๑๕๗

นายไพรัตน์

โลหณุต

แทน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

๙
๑๕๘

นายสมชาย

เจียรทิพย์วิไล

ประมงจังหวัดนครราชสีมา

๑๕๙

นางสาวสุภาพ

สังขไพฑูรย์

แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจยั และพัฒนาประมงน้ําจืดนครราชสีมา

๑๖๐

นายประหยัด

กมลพัฒนะ

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานชลประทานที่ ๘

๑๖๑

นายเทิดพงศ์

ไทยอุดม

ผู้อํานวยการโครงการชลประทานนครราชสีมา

๑๖๒

นายสมศักดิ์

ธิมา

แทน ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา
ลําพระเพลิง จังหวัดนครราชสีมา

๑๖๓

นายสุทธิโรจน์

กองแก้ว

ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําตะคอง
จังหวัดนครราชสีมา

๑๖๔

นายสุคนธ์

เต็มยศยิ่ง

แทน ผู้อํานวยการโครงการส่งน้าํ และบํารุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์

๑๖๕

นายสมศักดิ์

ทาบโลกา

แทน ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษามูลบน-ลําแชะ

๑๖๖

นางอินทรา

พรหมคํา

แทน ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้าน
อารักขาพืชจังหวัดนครราชสีมา

๑๖๗

นายประสงค์

ศรีอ่อนหล้า

แทน ผู้อํานวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา

๑๖๘

นายนิพนธ์

บุญมี

ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา

๑๖๙

นายอาคม

จงอริยตระกูล

ผู้อํานวยการศูนย์หม่อนไหนเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา

๑๗๐

นายสุวัฒน์

ธาตุทะนะ

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดิน เขต ๓

๑๗๑

นายสุวัฒน์

ธาตุทะนะ

ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา

๑๗๒

นายไตรรงค์

เมนะรุจิ

แทน ผู้อํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

๑๗๓

นายพัฒนี

หิรัญธนานนท์

แทน ผู้อํานวยการกลุ่มตรวจสอบชีววัตถุสําหรับสัตว์

๑๗๔

นายสมพร

โชคเจริญ

รก.ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์ลําพญากลาง

๑๗๕

นายกฤษฎา

วรสถิตย์

ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๖

๑๗๖

นายฆณิภัค

แก่นภักดี

แทน ผู้อํานวยการศูนย์ถา่ ยทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๕

๑๗๗

นายบุญเลิศ

ใจดี

หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา

๑๗๘

นายทองใบ

ศิรินัย

แทนผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๕ จ.นม.

๑๐
๑๗๙

นายโสภณ

พัวบัณฑิตกุล

แทน ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตรจังหวัดนครราชสีมา

๑๘๐

นางลํายอง

ศรีสว่าง

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๓

๑๘๑

นายบรรจง

สุขสุทธิ์

แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร

๑๘๒

นายอภิชัย

พูนชัย

แทน ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ
เทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา

๑๘๓

นายประยุทธ์

จันทร์เกษ

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ
เขต ๔ นครราชสีมา

๑๘๔

นายประสิทธิ์

ไชยวัฒน์

ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโนนสูง

๑๙๕

นายธีรวัฒน์

ยิ้มนิยม

แทน หัวหน้าสํานักงานองค์การตลาดเพื่อการเกษตร
นครราชสีมา

๑๙๖

นายนพดล

จิตณรงค์

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง

กระทรวงการคลัง
๑๙๗

นางนวลจันทร์

อุตมหาราช

คลังเขต ๓ นครราชสีมา

๑๙๘

นางสาวพักตร์บวร

ทองฉลวยรัตน์

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ ๓

๑๙๙

นางสาวอรุณ

สว่างสินอุดมชัย

คลังจังหวัดนครราชสีมา

๒๐๐

นางขณิฏฐา

อินทรอิ่ม

แทน สรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา

๒๐๑

นางอุไรวรรณ

อภัยพงษ์

สรรพากรภาค ๙

๒๐๒

นางประไพรัตน์

นาผล

แทน สรรพากรพื้นที่นครราชสีมา ๑

๒๐๓

นายอาทร

ศรีเชียงสา

สรรพากรพื้นที่นครราชสีมา ๒

๒๐๔

นางสาวจันทร์สม

เป็นตาธรรม

แทน ธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา

๒๐๕

นางพรพยงค์

บัวศรี

ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดนครราชสีมา

อาสิงสมานันท์

แทน ขนส่งจังหวัดนครราชสีมา

กระทรวงคมนาคม
๒๐๖

นายมานพ

๑๑
๒๐๗

นายเกียรติศักดิ์

ดีสีปาน

ผู้อํานวยการสํานักงานทางหลวงที่ ๑๐

๒๐๘

นางสมชาย

ตังคโนภาส

แทน ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมา ที่ ๑

๒๐๙

นายศุภชัย

เอี่มแย้ม

แทน ผู้อํานวยการแขวงการทางนครราชสีมาที่ ๒

๒๑๐

นางนันทิญา

รักษาคลัง

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครราชสีมา

๒๑๑

นายพิษณุ

พิจิตร

แทน ผู้อํานวยการท่าอากาศยานนครราชสีมา

๒๑๒

นายสนิท

รัตนศฤงค์

ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา

๒๑๓

นายสมบูรณ์

ชัยศิรินิรันดร์

ผู้อํานวยการสํานักทางหลวงชนบทที่ ๕ นครราชสีมา

๒๑๔

นางสุนทรี

แทนประสิทธิ์

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานบํารุงทางนครราชสีมาที่ ๓

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
๒๑๕

นางจิรพา

กุลชาติวิชิต

สถิติจังหวัดนครราชสีมา

๒๑๖

นายสงัด

สายใหม่

ผู้อํานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-

-

-

-

กระทรวงการต่างประเทศ
๒๑๗

นางสาวปิยะวรรณ

ผดุงชาติ

แทน หัวหน้าสํานักงานเดินทางชั่วคราวนครราชสีมา

กระทรวงพลังงาน
-

-

-

-

กระทรวงกลาโหม
๒๑๘

พันโท บํารุงพงศ์

ยํายวน

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค ๕ หน่วย
บัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

๒๑๙

พันเอก วีระ

สุดวิไลพร

สัสดีจังหวัดนครราชสีมา

๒๒๐

นางญาสิณี

สยุมภูรุจินันท์

แทน รองหัวหน้าสํานักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
เขตนครราชสีมา

๑๒
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์
๒๒๑

นายธนสุนทร

สว่างสาลี

พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา

๒๒๒

นางอนงค์นาฏ

คุณวิเศษ

แทน ผู้อํานวยการสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ
บ้านนารีสวัสดิ์

๒๒๓

นางมาลา

เที่ยงจรรยา

ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตานครราชสีมา

๒๒๔

นางสาวอรนุชา

มงคลรัตนชาติ

ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา

๒๒๕

นางดาหวัน

คงวิชายั่งยืน

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๕

๒๒๖

นายคําพอง

สุดวงงาม

แทน ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองพิมาย

๒๒๗

นายปิฎก

อ่อนแก้ว

ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองลําตะคอง

๒๒๘

นางนวลพรรณ

สุภาพ

แทน หัวหน้าสํานักงานเคหะชุมชนนครราชสีมา

๒๒๙

นางสาวทัศน์วรรณ

เกษมอมร

แทน หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา

๒๓๐

นายแข่งขัน

สีตะธนี

แทน ผู้อํานวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครราชสีมา

กระทรวงแรงงาน
๒๓๑

นายสุชัย

ชาญวิทย์การ

แรงงานจังหวัดนครราชสีมา

๒๓๒

นายพันธ์ศักดิ์

ศรีนุชศาสตร์

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา

๒๓๓

นายอิทธิ

คงวีระวัฒน์

จัดหางานจังหวัดนครราชสีมา

๒๓๔

นางสาวพัชราวรรณ

นาควัชระ

ประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา

๒๓๕

นายสุเมธ

โศจิพลกุล

ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๕ นครราชสีมา

๒๓๖

นายธานี

พาเขียว

ผู้อํานวยการศูนย์ความปลอดภัยในการทํางาน เขต ๓

สํานักนายกรัฐมนตรี
๒๓๗

นายศักดิ์ศิริ

หยวกฉิมพลี

ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา

๒๓๘

นายบัญชายุทธ

นาคมุจลินท์

ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา

๒๓๙

นายถาวร

กันทวงศ์

แทน ผู้อํานวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ ๒

๑๓
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
๒๔๐ นางกัญญา

มโนเสงี่ยม

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สํานักงานนครราชสีมา (ททท.)

๒๔๑ นายพาณิชย์

สินสุข

ผู้อํานวยการสํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัด
นครราชสีมา

๒๔๒ นางสาวเกษกนก

หมีกุละ

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒๔๓ นายสุเมธ

อําภรณ์

ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดนครราชสีมา

๒๔๔ นายยี่

ลาภสาร

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๕

๒๔๕ นางนงนภัส

ฤทธิ์พิธาน

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๑ (นม.)

๒๔๖ นายสุรศักดิ์

หาญนอก

แทน ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๗

๒๔๖ นายกิรติคุณ

กรีธาพล

แทน ผู้อํานวยการสวนสัตว์นครราชสีมา

๒๔๗ นางช่อทิพย์

อานันท์รัตนกุล

แทน ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ นม.

๒๔๘ นายสมัย

สีโท

หัวหน้าศูนย์เพาะชํากล้าไม้นครราชสีมา

๒๔๙ นายศุภพีระ

พันธ์วิริยะกุล

แทน หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการไฟป่านครราชสีมา

๒๕๐ นายรวิภาส

ไกรยูนเสน

แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา

๒๕๑ นายสมเกียรติ

อินทรสถิต

แทน ผู้อํานวยการสํานักงานไปรษณีย์เขต ๓

๒๕๒ นายวินัย

ไฝกิ่ง

แทน หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดนครราชสีมา

๒๕๓ นายพิศวง

ประธรรมสาร

แทน ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา

๒๕๔ นายชัยวัตร

โรจนมุรานนท์

แทน ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการเดินรถภาค ๒

๒๕๕ นายสฤษดิ์รัชต์

เมฆวิชัย

แทน โทรศัพท์จังหวัดนครราชสีมา

๒๕๖ นายถาวร

ช่วยศรี

แทน ผู้จัดการสํานักงานบริการโทรคมนาคม กสท.
นครราชสีมา

รัฐวิสาหกิจ

๑๔
๒๕๗ นายพงศธรณ์

ลิ้มศิริ

ผู้อํานวยการธนาคารออมสินภาค ๑๓

๒๕๘ นายอัมพร

คงเมท

แทน ผู้อํานวยการสํานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดนครราชสีมา

๒๕๙ นางสาววิชุลดา

พูนธเนศ

หัวหน้าสถานีกาชาดที่ ๔ นครราชสีมา

๒๖๐ นายนิธิศ

จุโตปมา

แทน ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมจราจรทาง
อากาศนครราชสีมาวิทยุการบินแห่งประเทศไทย

๒๖๑ นายนันทวัฒน์

อุ่มพิมาย

แทน นายสถานีวิทยุ อสมท. บริษัท อสมท. จํากัด (มหาชน)

๒๖๒ นายศิริชัย

วิริยพงศ์

ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดนครราชสีมา

๒๖๓ นางสาวนัดดา

เปลี่ยนศรี

ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค ๔

๒๖๔ นางศุภนิต

จันทะชา

แทน ผู้อํานวยการสํานักงาน ป.ป.ช.ประจําจังหวัดนครราชสีมา

๒๖๕ นางสาวภูศรัญญา

ชัชวาลย์

แทน หัวหน้าภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๕ นครราชสีมา

๒๖๖ นายสานิต

เชิดโคกศรี

หัวหน้าสํานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
สาขานครราชสีมา

๒๖๗ นายชยพัทธ์

มะแม้น

แทน ผู้อํานวยการ กส.ทช.เขต ๗

วงศ์จร

ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานอิสระ

ภาคเอกชน
2๖๘ นายชัชวาล

องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/เทศบาลตําบล
๒๖๙ นางเพลินพิศ

สุนทรพุทธศาสน์

แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๒๗๐ นางเพลินพิศ

สุนทรพุทธศาสน์

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๒๗๑ นายสันติ

เกิดโมฬี

แทน ปลัดเทศบาลนครนครราชสีมา

๒๗๒ นายทวีศักดิ์

พันธ์วิเศษ

แทน นายกเทศมนตรีเมืองบัวใหญ่

๒๗๓ นางสาวณัชนลิน

ยะอนันท์

แทน นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง

๒๗๔ นายวรพล

ฝ่ายอุปปละ

แทน นายกเทศมนตรีเมืองสีคิ้ว

๒๗๕ นางนงคราญ

สุคนธสาคร

แทน นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก

๑๕
2๗๖ นายทวีศักดิ์

พันธุ์วิเศษศักดิ์

ปลัดเทศบาลเมืองบัวใหญ่

๒๗๗ นางสาวณัชนลิน

ยะอนันต์

ปลัดเทศบาลเมืองปากช่อง

๒๗๘ นายวรพล

ฝ่ายอุปปละ

แทน ปลัดเทศบางเมืองสีคิ้ว

๒๗๙ นางนงคราญ

สุคนธสาคร

ปลัดเทศบาลเมืองเมืองปัก

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑

นายนิวัต

รองสวัสดิ์

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

๒

นายธนิต

ภูมิถาวร

หัวหน้ากลุ่มงานศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดนครราชสีมา

๓

นายกิติพงษ์

เบื้ยวโกฎิ

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

๔

นายกิตติศักดิ์

ธีระวัฒนา

หัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ

๕

นางพรทิพย์

ยุทธวารีชัย

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด

ผู้ไม่มาประชุม
๑
ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา

ติดราชการ

๒

นายอําเภอโนนไทย

ติดราชการ

๓

อัยการจังหวัดสีคิ้ว

ติดราชการ

๔

อัยการจังหวัดสีคิ้ว (ปากช่อง)

ติดราชการ

๕

อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงนครราชสีมา

ติดราชการ

๖

อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๗

ผู้บัญชาการเรือนจําอําเภอบัวใหญ่

ติดราชการ

๘
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ติดราชการ

๙

ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ติดราชการ

๑๐

ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย

ติดราชการ

๑๑

ผกก.ฝสส.4สส.

ติดราชการ

๑๒

ผกก.สภ.โชคชัย

ติดราชการ

๑๓

ผกก.สภ.ด่านขุนทด

ติดราชการ

๑๖
๑๔

ผกก.สภ.โพธิ์กลาง

ติดราชการ

๑๕

ผกก.สภ.จอหอ

ติดราชการ

1๖

ผกก.สภ.หมูสี

ติดราชการ

1๗

ศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร ๓ สส.

ติดราชการ

๑๘

สารวัตรสถานีตํารวจท่องเที่ยว ๑ กองกํากับการ ๓ กองบังคับการตํารวจท่องเที่ยว ติดราชการ

๑๙

สารวัตรสถานีตํารวจท่องเที่ยว ๑ กองกํากับการ ๓ กองบังคับการตํารวจทางหลวง ติดราชการ

๒๐

ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

ติดราชการ

๒๑

ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ

ติดราชการ

๒๒

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ติดราชการ

๒๓

หัวหน้าสถานีวิจัยปากช่อง

ติดราชการ

๒๔

ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมาและประธานกรรมการ
อาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๒๕

ผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา

ติดราชการ

๒๖

ผู้อํานวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว

ติดราชการ

๒๗

ผู้อํานวยการโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์

ติดราชการ

๒๘

ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา

ติดราชการ

๒๙

ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ติดราชการ

๓๐

หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย

ติดราชการ

๓๑

ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๓๒

ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําปลายมาศ

ติดราชการ

๓๓

ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา

ติดราชการ

๓๔

หัวหน้าด่านกักสัตว์นครราชสีมา

ติดราชการ

๓๕

หัวหน้าสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ปากช่อง

ติดราชการ

๓๖

ผู้อํานวยการนิคมสหกรณ์ขามทะเลสอ

ติดราชการ

๑๗
๓๗

ผู้อํานวยการสถานีทดลองการใช้น้ําชลประทานที่ ๓

ติดราชการ

๓๘

ฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ําด้วยไฟฟ้าที่ ๓

ติดราชการ

๓๙

ผู้อํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

ติดราชการ

๔๐

ผู้อํานวยการศูนย์สง่ เสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดนครราชสีมา (พืชสวน)

ติดราชการ

๔๑

ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

ติดราชการ

๔๒

ประธานกลุ่มเกษตรกร จังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๔๓

หัวหน้าด่านกักสัตว์นครราชสีมา

ติดราชการ

๔๔

ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมจราจรทางอากาศนครราชสีมา

ติดราชการ

๔๕

ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงองค์การสื่อสารมวลชน

ติดราชการ

๔๖

พลังงานจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๔๗

หัวหน้าสํานักงานนครราชสีมาฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นครราชสีมา (กฟฝ)

ติดราชการ

๔๘

หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าลําตะคองชลภาวัฒนา

ติดราชการ

๔๙

รอง ผอ.รมน.จว.นม.

ติดราชการ

๕๐

ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๕๑

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๕๒

ผู้อํานวยการการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค ๓

ติดราชการ

๕๓

นายทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ติดราชการ

๕๔

ผู้อํานวยการสํานักทรัพยากรน้ําบาดาล เขต ๕ นครราชสีมา

ติดราชการ

๕๕

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลาน

ติดราชการ

๕๖

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

ติดราชการ

๕๗

หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการไฟป่านครราชสีมา

ติดราชการ

๕๘

ผู้อํานวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๓

ติดราชการ

๕๙

ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย

ติดราชการ

๑๘
๖๐

ผู้อํานวยการกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง จังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๖๑

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขานครราชสีมา

ติดราชการ

๖๒

ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

ติดราชการ

๖๓

เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา

ติดราชการ

๖๔

ประธานสภาอุตสาหกรรม

ติดราชการ

๖๖

ผู้อํานวยการศูนย์ให้คําปรึกษาทางการเงินสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางฯ

ติดราชการ

๖๗

นายกเทศมนตรีนครราชสีมา

ติดราชการ

เรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุม
 สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย
(นําโดย สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา)
 พิธีปฏิญาณถวายความจงรักภักดีสาบานตนเป็นผู้ปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ
เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์และเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน
 พิธีมอบรางวัล “ครูรัตนราชสีมา”
(สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑)
- จังหวัดนครราชสีมาได้แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จ
เจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดนครราชสีมา เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้ทุ่มเทปฏิบัติงาน เป็นครูที่มีคุณูปการทางการศึกษา
และอุตสาหะทุ่มเทในการปฏิบัติภารกิจมาโดยตลอด โดยคณะกรรมการส่วนกลางจะทําการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควร
ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเพียง ๑ คน จากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อทั่วประเทศ โดยจะมีการพิจารณา
คัดเลือกขึ้น ๒ ปีต่อครั้ง สําหรับจังหวัดนครราชสีมามีผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือก จํานวน ๑๐ คน ซึ่ง
คณะกรรมการระดับจังหวัดได้พิจารณาแล้วว่าครูผู้ถูกเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาจํานวน ๑๐ คน นี้เป็นครูที่สมควร
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้ได้รับรางวัล “ครูรัตนราชสีมา” ซึ่งเป็นโล่รางวัลของจังหวัดนครราชสีมา ดังนี้
๑) นางสาวพรรณี วิเศษโวหาร ครูโรงเรียนบ้านโจด
๒) นางภคจิณหจุฑา คมวิชายั่งยืน ครูโรงเรียนสุรนารีวิทยา
๓) นางรุ่งอรุณ ชวนจิต ครูโรงเรียนบ้านจอหอ
๔) นางวิชะมัด งามจิตร ครูโรงเรียนบุญวัฒนา
๕) นายศักดิ์เดช กองสูงเนิน ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชํา)
๖) นายศรัณย์ ศรีมะเริง ครูโรงเรียนเมืองนครราชสีมา

๗) นายสนิท มณีรัตน์ ครูโรงเรียนปากช่อง
๘) นายสุเมธ สิงหวรวงศ์ ครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
๙) นางอุไร ศิริหล่อ ครูโรงเรียนชุมชนประทาย

๑๙
 พิธีมอบโล่เกียรติยศให้แก่บุคคลที่มีผลงานดีเด่นทางด้านศิลปวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา
(สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา)
- จังหวัดนครราชสีมาได้กําหนดให้มีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีผลงานดีเด่นทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา ประจําปี ๒๕๕๙ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สร้างสรรค์งาน
ศิลปะและวัฒนธรรม ดังต่อไปนี้
๑) สาขาวิจิตรศิลป์
-ประเภทเด็กและยาวชน ได้แก่ ด.ช.คณินณัฐ ชาญชนะโยธิน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
-ประเภทบุคคล ได้แก่ นายทวี รัชนีกร ศิลปินแห่งชาติ/ผู้ก่อตั้งหอศิลปะทวี รัชนีกร
๒) สาขาประยุกต์ศิลป์
-ประเภทเด็กและเยาวชน ได้แก่ นายพีระกานต์ ม่วงมา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
-ประเภทบุคคล ได้แก่ นายชัยศิริ หลวงแนม มหาวิทยลัยราชภัฏนครราชสีมา
๓. สาขาวรรณศิลป์
-ประเภทเด็กและเยาวชน ได้แก่ นางสาวนิธิพร สงสูงเนิน โรงเรียนบุญวัฒนา
-ประเภทบุคคล ได้แก่ นางศรัยฉัตร ฉัตรปิลันธนา โรงเรียนบุญวัฒนา
๔. สาขาดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทย
-ประเภทเด็กและเยาวชน ได้แก่ ด.ญ.อมรรัตน์ เหล็กอยู่มะดัน โรงเรียนวัดหนองพลวง
-ประเภทบุคคล ได้แก่ นายกําปั่น นิริวรไพบูลย์ (กําปั่น บ้านแท่น) ศิลปินพื้นบ้านเพลงโคราช
๕) สาขาดนตรีสากลและนาฏศิลป์สากล
-ประเภทเด็กและเยาชน ได้แก่ นายสรรพสิทธิ์ ถือพุดซา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
-ประเภทบุคคล ได้แก่ นายกรีพงศ์ เทียมเศวต (สรพงศ์ ชาตรี) ศิลปินแห่งชาติ ประธาน
มูลนิธิสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)
 พิ ธี ม อบโล่ ป ระกาศเกี ย รติ คุ ณ โครงการประกวดกองทุ น หมู่ บ้ า นดี เ ด่ น ระดั บ จั ง หวั ด
นครราชสีมา ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา)
จังหวัดนครราชสีมา โดยสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา ได้จัดประกาวดกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองดีเด่นระดับจังหวัด ประจําปี ๒๕๕๙ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่มี
การบริหารจัดการดีเด่นระดับอําเภอ ระดับกลุ่มอําเภอ ระดับจังหวัด เป็นต้นแบบรากฐานที่ศึกษาดูงานให้กับกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองในพื้นที่จังหวัด ดังนี้
๑) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ กองทุนหมู่บ้านโนนสุวรรณพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ ตําบลโนนตาเถร
อําเภอโนนแดง
๒) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ กองทุนหมู่บ้านสระตะเคียน หมู่ที่ ๑ ตําบลสระตะเคียน
อําเภอเสิงสาง
๓) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ กองทุนหมู่บ้านหนองบัวรี หมู่ที่ ๕ ตําบลท่าช้าง
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ
๔) รางวัลชมเชย ได้แก่ กองทุนหมู่บ้านหนองปรือ หมู่ที่ ๙ ตําบลบ้านแปรง อําเภอด่านขุนทด
และ กองทุนหมู่บ้านโคกตอง หมู่ ๙ ตําบลท่าลาด อําเภอชุมพวง
 พิธีมอบรางวัลให้แก่เกษตรกรที่ชนะการประกวดข้าวหอมมะลิ ปีการเพาะปลูก ๒๕๕๙/๖๐

๒๐
จังหวัดนครราชสีมา (สํานักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา)
- จังหวัดนครราชสีมา โดยสํานักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา ได้ดําเนินการประกวด
ข้าวหอมมะลิ จังหวัดนครราชสีมา ปีการเพาะปลูก ๒๕๕๙/๖๐ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์เมล็ดข้าวพันธุ์
ข้าวนครราชสีมา เพื่อพิจารณาคัดเลือกตัวอย่างข้าวหอมมะลิที่ชนะการประกวดในระดับจังหวัด ส่งเข้าประกวดใน
ระดับประเทศ ณ กรมการค้า ภายใน กระทรวงพาณิชย์ โดยคณะกรรมการตั ดสิ นการประกวดฯ ปี การเพาะปลู ก
๒๕๕๙/๖๐ ได้พิจารณาคัดเลือกและตัดสินชี้ขาดตัวอย่างที่ส่งเข้าประกวดเรียบร้อยแล้ว ดังนี้
๑. ประเภทเกษตรกรรายบุคคล จํานวน ๔ รางวัล ได้แก่
-รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินสด ๕,๐๐๐ บาท ได้แก่ นายประยูร ลันไธสง หมู่ ๑
ตําบลเมืองยาง อําเภอเมืองยาง
-รางวัลรองชนะเลิศ ลําดับที่ ๑ ได้รับเงินสด ๔,๐๐๐ บาท ได้แก่ นายสมัย เงินเร็ว หมู่ ๖
ตําบลโนนอุดม อําเภอเมืองยาง
-รางวัลรองชนะเลิศ ลําดับที่ ๒ ได้รับเงินสด ๓,๐๐๐ บาท ได้แก่ นางอุ่นเรือน พลสงคราม
หมู่ ๗ ตําบลกระเบื้องนอก อําเภอเมืองยาง
-รางวัลชมเชย ได้รับเงินสด ๑,๐๐๐ บาท ได้แก่ นายเที่ยง ภูมิโคกรักษ์ หมู่ ๔ ตําบล
ด่านขุนทด อําเภอด่านขุนทด
๒. ประเภทกลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์การเกษตร จํานวน ๑ รางวัล
-รางวัลรองชนะเลิศ ลําดับที่ ๒ ได้รับเงินสด ๔,๐๐๐ บาท กลุ่มนาแปลงใหญ่ตําบลขามเฒ่า
หมู่ ๘ ตําบลขามเฒ่า อําเภอโนนสูง
 พิ ธี ม อบเกี ย รติ บั ต รรางวั ล ชนะเลิ ศ การประกวดอ่ า นทํ า นองเสนาะ “ท่ อ งแล้ ว เท่ ”
ระดับประเทศ ในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๕๙ และมอบโล่และถ้วยรางวัลชนะเลิศการ
ประกวดวงโยธวาทิตโลก Thailand World Music Championships 2016 ประเภท
Brass Battle Champion (วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา)
- ในปี ๒๕๕๙ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ได้รับรางวัล ๒ รายการ ที่นําชื่อเสียงมาสู่วิทยาลัย
และจังหวัดนครราชสีมา
รางวัลชนะเลิศคีตศิลป์ไทย ขับร้องอันดับ ๑ ระดับประเทศ นายณัฐพล ดิษฐ์แช่ม นักศึกษา
ปริญญาตรีปีที่ ๕ ฝึกซ้อมโดย นายสมพร ทองสีเขียว ครู คส.๒ การประกวดทํานองเสนาะท่องแล้วเท่ ในวันภาษาไทย
แห่งชาติ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ณ หอประชุมใหญ่
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าแข่งขันกว่า ๖๐ คน จากทั่วประเทศ
รางวัลด้านดนตรีสากล ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดวงโยธวาทิตโลก Thailand World
Music Championships 2016 ประเภท Brass Battle Champion ณ กรุงเทพมหานคร
มอบโล่ให้แก่ครูผู้ฝึกสอน ได้แก่ นายวิษณุนาถ วุฒิกนกกาญจน์
มอบเกียรติบัตรให้แก่ครูผู้ฝึกสอน ได้แก่ นายคฑายุทธ ผาผง
 พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหา
ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจําปี ๒๕๖๐
(สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา)
- กระทวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ดําเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่
จะเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจําปี ๒๕๖๐ ซึ่งคณะทํางานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับจังหวัด
จังหวัดนครราชสีมา ได้คัดเลือกบุคคลเพื่อเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจําปี ๒๕๖๐
จํานวน ๓ สาขา และเพื่อเป็นขวัญกําลังใจแก่ผู้ได้รับการเสนอชื่อจึงเห็นควรมอบใบประกาศเกียรติคุณ ดังนี้

๒๑
๑) สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ นายสงบ หาญกล้า อายุ ๕๖ ปี หมู่ ๕ ตําบล
หนองค่าย อําเภอประทาย
๒) สาขาปราชญ์เกษตรดีเด่น ได้แก่ นางศิริภัสสร วงษ์วุฒิภัทร อายุ ๔๒ ปี หมู่ ๒ บ้านสันติสุข
ตําบลขามสะแกแสง อําเภอขามสะแกแสง
๓) สาขาปราชญ์ผู้นําชุมชนและเครือข่าย ได้แก่ นายอรุณ ขันโคกสูง อายุ ๔๒ ปี หมู่ ๔
บ้านโพนสูง ตําบลหมื่นไวย์ อําเภอเมืองนครราชสีมา
 สรุป “ข่าวเด่นในรอบเดือน” ประจําเดือนมกราคม ๒๕๖๐
(สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา)
- วันที่ 5 มกราคม ที่โรงเรียนจอมทองวิทยา หมู่ที่ 5 บ้านตลิ่งชัน ตําบลจระเข้หิน อําเภอครบุรี
จังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นําหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรี
นครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) มาตรวจรักษาให้กับประชาชนในพื้นที่บ้านตลิ่งชัน ตําบลจระเข้หิน อําเภอครบุรี
ในโครงการสร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบันบําบัดทุกข์ บํารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน โดยได้มีการบริการ
ตรวจรักษาโรค บริการทันตกรรม บริการแพทย์แผนไทย และให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพอนามัยแก่ประชาชน เพื่อ
สื บ สานปณิ ธานของสมเด็ จพระศรี นคริ นทราบรมราชชนนี และสมเด็ จพระเจ้ าลู กเธอ เจ้ าฟ้ าจุ ฬ าภรณวลั ยลั กษณ์
อัครราชกุมารี
วันที่ 11 มกราคม ที่โรงแรมวีวัน อําเภอเมืองนครราชสีมา นายธนพล จันทรนิมิ รองผู้ว่าราชการ
จังหวั ดนครราชสี มา เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาโครงการตรวจติ ดตามพฤติ การณ์ ของผู้ ประกอบการธุรกิจใน
ส่วนภูมิภาค เพื่อติดตามสอดส่องพฤติการณ์ของผู้ประกอบการธุรกิจ มิให้ละเมิดสิทธิของผู้บริโภค อีกทั้งเพื่อเป็นการ
ป้องกันและปราบปรามการกระทําของผู้ประกอบการธุรกิจให้ปฏิบัติถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค
พ.ศ. 2522
วันที่ 14 มกราคม ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครราชสีมา พร้อมนางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกันผัดข้าวผัดไข่
แจกให้กับเด็กนักเรียน ที่มาร่วมงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2560 พร้อมทั้งนําเด็กนักเรียนและผู้ปกครอง
ครูอาจารย์ ที่มาร่วมงาน เยี่ยมชม ถ่ายภาพ จวนผู้ว่าฯ ที่มีอายุกว่า 100 ปี พร้อมบรรยายถึงประวัติความเป็นมาของ
จวนแห่งนี้
วันที่ 14 มกราคม ที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อําเภอเมือง
นครราชสี มา นายวิเ ชีย ร จันทรโณทั ย ผู้ว่าราชการจั งหวัดนครราชสี มา เป็น ประธานเปิด กิจกรรมเนื่ องในวัน เด็ ก
แห่งชาติ ประจําปี 2560 ภายใต้ชื่องาน เด็กดี ตามรอยพ่อ ซึ่งจัดขึ้นโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
เพื่อกระตุ้นให้เด็กและเยาวชน ได้ตระหนักถึงความสําคัญของตนเอง รู้หน้าที่ เป็นคนดี มีคุณธรรม เพื่อส่งเสริมให้
สถาบันครอบครัวเข็มแข็ง เอื้ออาทร
วันที่ 15 มกราคม ที่หอประชุมอําเภอพระทองคํา อําเภอพระทองคํา นายวิเชียร จันทรโณทัย
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประจําจังหวัดนครราชสีมา นําผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ไปมอบให้แก่ประชาชน ผู้สูงอายุ ฐานะยากจน ในถิ่น
ห่างไกล ในหมู่บ้านต่างๆ ของจังหวัดนครราชสีมา หลังเกิดภาวะความกดอากาศสูง ทําให้พื้นที่ดังกล่าวมีอากาศหนาวเย็นลง
วันที่ 16 มกราคม เวลา 16.๐๐ น.ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี พล.ต.วิฑูรย์ ศิริปักมานนท์
ผู้บัญ ชาการมณฑลทหารบกที่ 21 พร้ อมด้วยนายวิเ ชีย ร จัน ทรโณทัย ผู้ ว่า ราชการจัง หวั ดนครราชสี มา ร่ วมเป็ น
ประธานพิธีปล่อยขบวนรถคาราวานสิ่งของช่วยผู้ประสบภัยภาคใต้ ในโครงการน้ําใจชาวโคราช สู่พี่น้องภาคใต้ จํานวน
4 คัน เพื่อจัดสิ่งของบริจาคจากทางภาครัฐ เอกชน ห้างร้าน และประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมาที่ร่วมบริจาคไปยัง
พื้นที่ที่ประสบอุทกภัยทางภาคใต้

๒๒
วันที่ 17 มกราคม นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน
ในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพ่อขุนรามคําแหงมหาราช เนื่องในวันพ่อขุนรามคําแหงมหาราช ที่มหาวิทยาลัย
รามคําแหง สาขาวิทยบริการจังหวัดนครราชสีมา โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด ฝ่ายตุลาการ ทหาร ตํารวจ ข้าราชการ
พลเรือน รัฐวิสาหกิจ ผู้นําท้องถิ่น และคณะกรรมการเหล่ากาชาดร่วมพิธี เพื่อร่วมกันน้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ของพ่อขุนรามคําแหงมหาราชที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย
วั น ที่ 18 มกราคม ที่ ศ าลาประชาคมบ้ า นท่ า ข้ า ม ตํ า บลมิ ต รภาพ อํ า เภอสี คิ้ ว นายมุ รธาธี ร์
รักชาติเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดเวทีเสวนา โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ประจําปี 2560 พร้อมนําสื่อมวลชนจากส่วนกลางและท้องถิ่น
ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดําเนินงานของหมู่บ้านในพื้นที่อําเภอสี้คิ้ว ตามโครงการที่ คปช. สนับสนุนงบประมาณให้
หมู่บ้านละ 250,000 บาท
วันที่ 19 มกราคม ที่ มหาวิทยาลัย วงษ์ ชวลิ ตกุ ล อํ าเภอเมื องนครราชสี มา มูลนิ ธิราชประชา
นุ เ คราะห์ ใ นพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ ม อบหมายให้ น ายมุ ร ธาธี ร์ รั ก ชาติ เ จริ ญ รองผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด นครราชสี ม า
เป็ น ประธานในพิ ธี มอบทุ น การศึ กษาพระราชทานเพื่ อ การศึ ก ษาสงเคราะห์ ประจํ า ปี 2560 แก่ นั ก เรี ย นทุ น ที่ มี
ภูมิลําเนาและกําลังศึกษาอยู่ในท้องที่จังหวัดนครราชสีมา รวมทั้งมีผลการเรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อยตลอดจน
ครอบครัวประสบสาธารณภัย จํานวน 33 ทุน
วั น ที่ 21 มกราคม ที่ บริ เ วณลานนวมิ น ทร์ สวนน้ํ า บุ่ ง ตาหลั่ วฯ นายวิ เ ชี ย ร จั น ทรโณทั ย
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย พลโท วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานนําหัวหน้าส่วนราชการ
ทหาร ตํารวจ ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมกันประกอบพิธีบําเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร ครบ
100 วัน โดยร่วมกันทําบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ จํานวน 890 รูป เพื่อถวายเป็น
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
จากนั้ น ในช่ ว งเย็ น ได้ ร่ ว มกั น ประกอบพิ ธี ส ตมวาร 100 วั น จุ ด เที ย นถวายอาลั ย พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมทั้งได้ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี มีการแสดงม่านน้ําเป็นภาพ
พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงงานในอิริยาบถต่างๆ ผ่านม่านน้ํา รวมทั้ง
มีการบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์
วันที่ 23 มกราคม ที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อําเภอเมือง
นครราชสีมา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ เป็น
ผู้แทนพระองค์ไปในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 38 "ย่าโมเกมส์" ซึ่งกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา โดยกรมพลศึกษา ร่วมกับจังหวัดนครราชสีมาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนให้การ
กีฬาก้าวหน้าแพร่หลายและกระจายไปสู่ท้องถิ่นทั่วประเทศ โดยให้นักเรียน นักศึกษา และเยาวชนได้มีโอกาสเล่นกีฬา
เพื่อพัฒนาสมรรถภาพร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์ และมีจิตใจที่เปี่ยมไปด้วยความเสียสละ มีวินัย มีความอดทน มีน้ําใจ
นักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
วัน ที่ 26 มกราคม ที่ โรงเรีย นไตรมิต รวิ ทยา ม.3 บ้ า นมะค่ า ต.ลํา มู ล อ.โนนสู ง นายวิ เชี ย ร
จั น ทรโณทั ย ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด นครราชสี มา เป็ น ประธานเปิ ด โครงการ สร้ า งเสริ มความจงรั กภั ก ดี ต่ อสถาบั น
บําบัดทุกข์ บํารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐ ได้รับทราบปัญหา
ความต้องการที่แท้จริงของประชาชน เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชนในทุกๆด้าน และเพื่อเป็นการ
ช่วยเหลือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของรัฐได้สะดวก รวดเร็ว
วั น ที่ 27 มกราคม ที่ โ รงแรมสี ม าธานี อํ า เภอเมื อ งนครราชี ม า นายพระนาย สุ ว รรณรั ฐ
ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก งานบริ ห ารกิ จ การเหล่ า กาชาด เป็ น ประธานเปิ ด โครงการอบรมแกนนํ า เครื อ ข่ า ยจิ ต อาสา
ผู้ประสานงานด้านการจัดหาผู้บริจาคโลหิต ประจําปีงบประมาณ 2560 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์
การจั ด หาโลหิ ต การปลู กฝั ง ค่ า นิ ย มของจิ ต อาสาสภากาชาดไทย และส่ ง เสริ มให้ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บงานอาสาสมั ค ร

๒๓
เพื่อสามารถให้การช่วยเหลือและสนับสนุนการจัดหาโลหิตในพื้นที่ตําบลและอําเภอของตนให้มีโลหิตที่เพียงพอเพื่อ
ช่วยเหลือผู้ป่วย
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๑ ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการมาดํารงตําแหน่งใหม่
๑) นายกานต์ ธงศรี ตําแหน่งพัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ
๒) นายปรีชา กลีบสุข ตําแหน่งเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว
๓) นางสาวพัชราวรรณ นาควัชระ ตําแหน่งประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม หัวหน้าสํานักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา สาขาปากช่อง
๔) นายไพโรจน์ พุทธิวิศิษฏ์ ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์
๕) นางสาวสุภาพ สังขไพฑูรย์ ตําแหน่งผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม นักวิชาการประมงชํานาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดพัทลุง
๖) นายประสิทธิ์ ไชยวัฒน์ ตําแหน่ง รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตรโนนสูง
ตําแหน่งเดิม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สํานักวิจัยและพัฒนา
การเกษตรเขตที่ ๔ จังหวัดอุบลราชธานี
๗) นายชาติชาย ประสาระวัน ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๓
ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด
แนะนําตัวเพิ่มเติม
๘) นายสมชาย เจียรทิพย์วิไล ตําแหน่งประมงจังหวัดนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม ประมงจังหวัดนครนายก
๙) นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา ตําแหน่งท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา
ตําแหน่งเดิม ท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี
๑๐) นายชัชวาล วงศ์จร ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา
ที่ประชุม : รับทราบ

๑.๒ นโยบายผูว้ ่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
ประธาน :
ในช่ วงนี้ เ ป็ น ช่วงการแข่ ง ขัน กี ฬ านั กเรี ยน นั กศึ กษาแห่ ง ชาติ ครั้ งที่ ๓๘ และจะมี พิธีปิด การ
แข่งขันในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอเชิญทุกท่านร่วมต้อนรับ
รัฐมนตรีฯ และร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬา
ขอขอบคุณในความร่วมมือในการทํางานที่ผ่านมา พี่น้องตํารวจ องค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
นายอําเภอ ก็จะต้องวางแผนรับการจราจรช่วงเทศกาลสงกรานต์ ช่วงนี้ก็มีการจัดประชุมเตรียมการ เทศกาลสงกรานต์
จะหนักกว่าที่ผ่านมา เทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปภ. ตํารวจ ทหาร ฝ่าย
ปกครอง ได้ช่วยกันทํางาน มีการเสียชีวิต ๑๐ ราย ซึ่งน้อยกว่าที่คาดไว้
ขอบคุณเรื่องการรณรงค์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทุกภัยที่ภาคใต้ พี่น้องชาวจังหวัดนครราชสีมาได้
รวบรวมเงินบริจาคทั้งหมด ๖ ล้านบาทเศษ มี ๒ ส่วน เป็นส่วนที่บริจาครายย่อย เช่น ตามตู้บริจาคหน้าย่าโม ส่วนนี้

๒๔
จะไม่มีใบเสร็จให้ นอกจากนั้นการบริจาคทุกรายจะมีใบเสร็จให้ ได้ส่งเงินรอบแรกไปที่สํานักนายกรัฐมนตรี จํานวน
๓ ล้านบาท เหลืออีก ๓ ล้านบาทเศษ จะนําส่งอีกครั้งต่อไป จะมีภาคเอกชนไปร่วมส่งด้วย ขอบคุณในน้ําใจของพี่น้อง
ชาวจังหวัดนครราชสีมา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายอําเภอทุกอําเภอ
ที่ช่วยระดมความร่วมมือจากหน่วยงานจากพี่น้องประชาชนมาร่วมบริจาคเป็นจํานวนมาก ต้องขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้
ในช่วง ๑๐๐ วัน ที่ผ่านมา ได้มีการจัดพิธีบําเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็น
พระราชกุ ศ ลแด่ พระบาทสมเด็ จพระเจ้ า อยู่ หัว รัชกาลที่ ๙ หลายอํ า เภอก็ มีการจั ด พิ ธีสวดพระอภิ ธรรมฯ ตลอด
๑๐๐ วัน จังหวัดนครราชสีมาจัดพิธีที่วัดสุทธจินดาวรวิหาร การจัดพิธีสวดในแต่ละครั้งจะมีเจ้าภาพละ ๕,๐๐๐ บาท
สําหรับเป็นค่าไฟฟ้า ค่าดอกไม้ธูปเทียน ผ้าไตร ปัจจัยถวายพระสงฆ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยจะถวายให้ทางวัดจํานวน
๑๐๐,๐๐๐ บาท ค่าไฟฟ้าจะจ่ายวันละ ๑,๐๐๐ บาท และเนื่องจากในวันหนึ่ง ๆ มี ๒ เจ้าภาพ ค่าไฟฟ้าในส่วนอีก
๑,๐๐๐ บาท จะไว้เป็นทุนสําหรับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ถวายในหลวงรัชกาลที่ ๙ ต่อไป จึงเรียนมาเพื่อให้เข้าใจตรงกัน
ส่วนกลางได้เปิดโอกาสให้จังหวัดจัดพี่น้องประชาชนเข้าไปกราบพระบรมศพ จังหวัดมีการจัดไป
๗ ครั้ ง ๆ ละ ๗๕๐ คน ตอนนี้ ให้ จัด รอบใหม่ เข้ าไป ฉะนั้น พี่น้ องประชาชน หรื อข้ าราชการ ที่มีความประสงค์ จะ
เดินทางไปก็สามารถไปได้ รอการแจ้งนัดหมายในแต่ละอําเภอ สําหรับส่วนราชการที่อยู่ในจังหวัดรอแจ้งการนัดหมาย
จากสํ า นั กงานจั ง หวั ด ว่า จะไปเมื่ อไร จะเดิ นทางไปอี กประมาณครั้ งละ ๗๐๐ คน ช่ วงที่ ผ่านมาได้ ไปเป็ น เจ้ า ภาพ
สวดพระอภิธรรม ๓ ครั้ง
การจั ด พิ ธี บํ า เพ็ ญ พระราชกุ ศ ลสตมวาร ๑๐๐ วั น เมื่ อ วั น เสาร์ ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๐
ขอขอบคุณทุกภาคส่วน องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร ที่ได้ช่วยกันจัดพิธีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
นโยบายรัฐบาลที่จําเป็นต้องช่วยกันขับเคลื่อน
เรื่องที่ ๑ เรื่องการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ยัง
ถือเป็นนโยบายสําคัญที่ต้องเร่งรัดดําเนินการ หน่วยงานไหนไม่มีเรื่องนี้ ต้องหากิจกรรมมาดําเนินการ
เรื่องที่ ๒ เรื่องทรัพยากรป่าไม้ รวมถึงการปลูกต้นไม้ในโอกาสต่าง ๆ อยากให้ทางสํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประสานงานกับสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๗ สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้
ที่ ๘ ในการหาพื้นที่ว่างที่จะให้ส่วนราชการไปปลูกต้นไม้ด้วยกัน และอยากเชิญชวนทุกส่วนราชการไปร่วมกันเป็น
เจ้าภาพจองพื้นที่ที่สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ จัดหาไว้ให้ว่าแต่ละหน่วยงานจะปลูกตรงไหน จะ
หาพื้นที่ประมาณ ๑,๐๐๐ ไร่ เพื่อเป็นพื้นที่ปลูกร่วมกัน จะเชิญแต่ละส่วนราชการไปเป็นเจ้าภาพปลูก ดูแล และ
รับผิดชอบในแต่ละจุด
เรื่องที่ ๓ เรื่องป่าไม้ เรื่องการบุกรุก แผ้วถาง ตลอดจนการล่าสัตว์ป่าบริเวณอุทยานแห่งชาติ
ทับลาน อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ การแก้ไขปัญหาที่ดินอําเภอวังน้ําเขียว การลักลอบตัดไม้พะยูง อําเภอวังน้ําเขียว
อําเภอครบุรี อําเภอเสิงสาง ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจะต้องตามเรื่อง
เรื่ อ งที่ ๔ การแก้ ไขปั ญ หาขยะทั้ ง ของเทศบาลนคร เทศบาลตํ า บลพิ มาย สู ง เนิ น บั ว ใหญ่
จําเป็นต้องมีการเดินหน้าต่อไป แต่ละหน่วยงานต้องดําเนินการอย่าหยุดนิ่ง
เรื่องที่ ๕ นโยบายรัฐบาล ปัญหาการค้ามนุษย์และจัดระเบียบสังคม สํานักงานพัฒนาสังคมฯ
ต้องเข้าไปดูแล ทางอําเภอ ตํารวจ ดูเรื่องการจัดระเบียบสังคม เรื่องการตรวจโรงแรมต่าง ๆ ที่ไม่ได้รับใบอนุญาต มี
บางหน่วยจะเข้ามาตรวจในพื้นที่ จึงรับไปว่าเราจะดําเนินการเอง ถ้าหากเห็นว่าเราย่อหย่อนจึงค่อยเข้ามาตรวจ เพราะ
ไม่อยากให้เป็นปัญหาว่ามีหน่วยงานนอกเข้ามาในพื้นที่ ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรต่าง ๆ ขอให้ช่วยกันตรวจตราเป็น
ระยะ ๆ แสดงให้เห็นว่าเราไม่ได้ย่อหย่อนในการปฏิบัติหน้าที่
เรื่องที่ ๖ ปัญหาภัยแล้ง ปัญหาน้ําท่วม เราจะขอยืนยันนโยบายว่าจะไม่ให้พี่น้องชาวจังหวัด
นครราชสี มาขาดแคลนน้ํ าเพื่อการอุปโภคบริโภค นายอําเภอได้ รายงานหมู่ บ้า นที่ คาดว่า จะประสบภั ยแล้ง ในปี
๒๕๖๐ ว่าจําเป็นจะต้องแจกจ่ายน้ําประมาณ ๑๒๒ หมู่บ้าน แต่เราจะเข้าไปแก้ปัญหาก่อน จะให้จํานวนลดน้อยลง
มากที่สุด ช่วงนี้จะแก้ไขปัญหาใน ๑๒๒ หมู่บ้าน และในขณะเดียวกันทาง ปภ. จะขอให้แก้ไขปัญหาควบคู่กันไป คือ
ปัญหาเรื่องน้ําท่วม เอาปัญหาน้ําท่วมในปีที่ผ่านมาเป็นตัวตั้ง เราขอให้กรมทางหลวงออกแบบจุดที่น้ําท่วมไม่ว่าจะเป็น

๒๕
จุดตรงมิตรภาพ กิโลเมตรที่ ๗๖ ยังไม่แล้วเสร็จ ต้องตามที่ทางหลวงขึ้นมา และจุดตรงหนองระเวียง จุดหน้าเซฟวัน
ที่ สํ า คั ญ คื อ จุ ด หน้ า กองทั พ ภาคที่ ๒ ฝากทางเทศบาลนครว่ า จะแก้ ไ ขปั ญ หาได้ อย่ า งไร ยกถนนขึ้ น สู ง ได้ ห รื อ ไม่
ทําท่อลอดได้หรือไม่ เราจะแก้ไขปัญหาด้วยการประชุมไปพร้อมกัน ปีที่ผ่านมาหลายจุดเราสามารถแก้ปัญหาได้จาก
การประชุม พี่น้องที่อยู่ในช่วงการแก้ปัญหาจะเห็นได้ว่าเมื่อฝนตกแต่ละครั้งเราสั่งให้เอาเครื่องสูบน้ําไปตั้งในจุดต่าง ๆ
เตรียมพร้อมไว้ตลอดเวลา เรามีการเตรียมการ มีการทํางาน บริเวณถนนสุรนารายณ์น้ําไม่ท่วม เราเอารถสูบน้ําไป
มีการไปสูบน้ํา มีการวางแผน ท้ายที่สุดน้ําก็ไม่ท่วมเป็นเพราะการเตรียมการของเรา ต้องขอขอบคุณทุกท่านไว้ ณ
โอกาสนี้ เราจะต้องช่วยกันแก้ปัญหาไปพร้อม ๆ กัน
เรื่องภัยแล้ง ฝากหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น เกษตรจังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด
เกษตรจังหวัด หลายจุดยังปลูกข้าวนาปรัง เราไม่ได้ห้าม แต่จะเชิญชวนให้ปลูกพืชฤดูแล้ง พืชอย่างอื่นที่นอกจากข้าว
ต้องให้เกษตรตําบล เกษตรอําเภอ ลงพื้นที่ไปดู โดยเฉพาะลุ่มน้ําลําตะคอง
ในส่วนของจังหวัด เรื่องที่จะฝากดังนี้
เรื่องความสะอาดของชุมชน ผู้ทําความสะอาดสถานที่ราชการ โดยเฉพาะที่อยู่ ริมคูเมือง
ตั้งแต่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ศูนย์สื่อสาร หน่วยงานสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่อยู่ริมคูเมือง ท่านเหลียวกลับไปดูว่า
บริ เวณที่ อยู่ ติ ดคู เมื องสะอาดหรื อไม่ ถนนและชุมชนขอให้สะอาด ต้อ งขอชมเชยทางเทศบาลนครนครราชสี มา
ในเขตเทศบาล มีความสะอาดดีมาก แต่เรื่องของป้ายหรือสีช่องจราจรเลอะเลือนหมดแล้ว ต้องทาสีใหม่ให้ชัดเจน
จะช่วยสร้างความสวยงามให้บ้านเมืองได้ด้วย และที่ยังไม่สวยคือเกาะกลางถนนสายจากจอหอไปอําเภอโนนสูง
ไปอํ า เภอพิ ม าย อยู่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบของใคร มี ข ยะเยอะมาก ขอให้ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งช่ ว ยไป
ดูแลด้วย บ้านเมืองต้องสะอาด ฝากนายอําเภอดูในเขตชุมชนด้วย ดูความเป็นระเบียบเรียบร้อย ที่จอดรถมอเตอร์ไซค์
ก็ขอให้จัดระเบียบให้เรียบร้อย อย่าปล่อยให้คาราคาซัง รอบรั้วสถานที่ราชการต่าง ๆ
เรื่ อ งการเพิ่ มรายได้ ของพี่ น้ องประชาชน ได้ข อให้ ทางสถิ ติจัง หวั ด หาตั วเลขมาว่ า แต่ ละ
อําเภอมีรายได้เฉลี่ย/คน/ครัวเรือน/ปี เท่าไร และอยากให้ย้อนหลังไป ๓ ปี ถ้ามีถึงตําบลได้ก็ยิ่งดี จะเป็นโจทย์ให้ แต่
ละอําเภอไปเพิ่มรายได้ขึ้นมาในปี ๒๕๖๐ สิ้นปีต้องมีตัวเลขว่าแต่ละอําเภอรายได้ต้องเพิ่มขึ้นเท่าไร นายอําเภอต้องไป
ช่วยกันคิดว่าจะเพิ่มรายได้ของคนในพื้นที่อย่างไร ถามทางตํารวจ ถามทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
ให้
ช่วยกัน การเพิ่มรายได้มีหลายวิธี จะเพิ่มการท่องเที่ยว การเปลี่ยนอาชีพ การเพิ่มรายได้เสริม ให้ไปหาวิธีมา ต่อไปจะ
ขอให้มีการไปตรวจงานที่อําเภอ และฟังแผนการพัฒนาพื้นที่อําเภอ
เรื่องการเพิ่มรายได้ การส่งเสริมให้เลี้ยงโคกระบือ ได้ขอให้ทางปศุสัตว์จังหวัดช่วยดูเรื่องนี้
แล้ว มีจํานวนโคกระบือในพื้นที่แต่ละอําเภออยู่กับปศุสัตว์อยู่แล้ว สิ้นปีนี้เราจะต้องเพิ่มจํานวนผู้เลี้ยงโคร้อยละ ๕
จํานวนโคกระบือต้องเพิ่มร้อยละ ๑๐ ในทุกอําเภอ เพื่อเป็นการบรรลุตัวเลขของการสร้างผู้เลี้ยงรายใหม่ โคจาก
ธนาคารโคกระบือ อยากให้นําไปแจกรายใหม่อย่าไปแจกรายเดิม ได้ไปสอบถามคนที่ได้รับโคกระบือจากธนาคาร
โคกระบือ ส่วนใหญ่จะเป็นผู้เลี้ยงรายเดิม เคยเลี้ยงอยู่แล้วประมาณ ๑ – ๒ ตัว อาจจะด้วยเหตุผลที่ว่ารายใหม่ไม่มี
แต่อย่างไรก็ตามลองหาดูรายใหม่ เราจะเพิ่มรายใหม่ขึ้นมา จะต้องส่งเสริมให้มีการเลี้ยงโคกระบือ เพราะโคกระบือ
ตอนนี้มีราคาดีมาก อยากให้ผู้เลี้ยงมีรายได้ที่ดีขึ้น แต่ละคนสามารถจําหน่ายได้ปีละ ๒ – ๓ ตัว รายได้ตัวละ ๒ – ๓
หมื่นบาท รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีเพิ่มขึ้น เป็นตัวชี้วัดร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์กับทางราชการ ว่าจะต้องเพิ่ม
จํานวนผู้เลี้ยงโคกระบือให้ได้ ขั้นต่อไปอยากให้ปศุสัตว์จังหวัดมีสมุดคู่มือผู้เลี้ยง รายใดที่มีการเลี้ยงประมาณ ๕ ตัว
ขึ้นไป ให้ทําคู่มือแล้วไปติดไว้ที่คอก ปศุสัตว์ตําบลเวลาไปแต่ละเดือนให้ไปเซ็นชื่อที่คอก เป็นการไปให้ความรู้ พบปะ
เวลาที่นายอําเภอลงไปพื้นที่ลงไปดูว่าปศุสัตว์อําเภอ ปศุสัตว์ตําบล ได้ลงไปเยี่ยมผู้เลี้ยงโคกระบือหรือไม่ เราจะไม่
ปล่อยให้ผู้เลี้ยงวัว เลี้ยงควาย อยู่โดดเดี่ยว จะต้องมีเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ลงไปเยี่ยม ฝากทางปศุสัตว์จังหวัดด้วย การวัด
เฉพาะเรื่องของ Process คือวัดเรื่องกระบวนการทํางาน มันไม่เห็นชัดเจน เพราะฉะนั้นวันนี้เรามาวัดกันที่ Out come
ว่ามีเพิ่มจํานวนเท่าไร เดือนหน้าจะเริ่มมาไล่กันว่าในแต่ละอําเภอมีวัวเท่าไร มีผู้เลี้ยงเท่าไร ทางปศุสัตว์จังหวัดให้ย้ํา
ปศุสัตว์อําเภอให้ไปช่วยนายอําเภอทํางาน เราจะสร้างรายได้พี่น้องประชาชน รณรงค์เรื่องการปศุสัตว์ ไม่ใช่จัดงานแล้ว
ให้ ใครก็ ได้ มาดู อยากให้ ไปดู ว่าใครที่ อยากเลี้ย งวัว เลี้ ย งควาย พอถึ ง วัน จั ดงานมหกรรมปศุ สัตว์ นํา คนเหล่า นี้ มา

๒๖
มีวิทยากรมาอบรมให้ความรู้ มีทาง ธกส. ออมสิน ให้กู้เงิน แมทชิ่งให้เจอกัน แล้วให้เขากลับไปดําเนินการ ต้องเอาคนที่
ต้องการจะได้มาร่วมประชุมกัน และต้องตามว่าคนเหล่านี้นําหญ้าไปปลูกที่ไหน เลี้ยงวัว เลี้ยงควาย หรือไม่ มีปัญหา
อุปสรรคอย่างไร แต่ถ้าเราให้เชิญชวนในภาพทั่วไป คนมาฟัง คนมาดูเยอะ เราได้ในเรื่อง Process ได้จํานวนคนมารับ
การอบรม ได้การแจก แต่ Out put - Out come ไม่ได้ จะไม่มีแปลงหญ้าเพิ่มขึ้น ไม่มีจํานวนผู้เลี้ยงโคกระบือเพิ่มขึ้น
ฝากทางปศุสัตว์จังหวัดในเรื่องนี้ด้วย
เรื่ อ งอุ บัติ เ หตุ อุ บั ติ ภัยจราจร มี การเสี ย ชี วิ ต ทุ กวั น ช่ ว งเทศกาลปี ใหม่ ๒๕๕๙ ที่ ผ่ า นมา
เสียชีวิตทั้งหมด ๑๕ ราย ปี ๒๕๖๐ เสียชีวิต ๑๐ ราย ก็จะเป็นปัญหาในปีหน้า เพราะ ๑๐ ราย จะมาเป็นฐานของปี
หน้า ปัญหาที่มีการร้องเรียนผู้กํากับการ ทางหลวง ว่าการเปิดช่องทางพิเศษของจังหวัดนครราชสีมา ทําให้ไม่สามารถ
กลับรถได้ ชาวบ้านร้องเรียนว่าไม่สามารถกลับรถได้ ต้องวิ่งไปกลับรถไกล แต่เราก็จําเป็นต้องเปิดช่องทางพิเศษ
ไม่เช่นนั้นรถจะติดหนัก พี่น้องที่ได้รับผลกระทบก็พยายามจะสื่อสาร เราคงจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาไปด้วยกันให้ได้
ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา มีการทําหมวกกันน็อคโดยได้รับการสนับสนุนจากสีมาธานี
หากตํารวจจับและถูกปรับเงิน ๕๐๐ บาท ให้แนะนําว่าให้นําใบเสร็จไปแลกหมวกกันน็อคที่กาชาด ทราบว่าตอนนี้ยัง
แลกน้อยอยู่ อยากให้ใส่หมวกกันน็อค ทําหมวกกันน็อกแจก หากพี่น้องตํารวจจับ แล้วปรับวงเงิน ๕๐๐ บาท ให้แนะ
นําเอาใบเสร็จมา พยายามจะให้ได้ ๙๐% ในพื้นที่รณรงค์เรื่องหมวกกันน็อค ต้องควบคู่กันว่ารณรงค์แล้วมีการจับกุม
ด้วย ได้มีการประเมินที่ตลาดแม่กิมเฮง และสถานที่ต่าง ๆ ตัวเลขใส่มวกกันน็อก ๗๐% เราจะให้ได้ ๙๐% ให้ได้ เพื่อ
ลดอุบัติเหตุอุบัติภัยจราจร จากการสรุปบทเรียนที่ผ่านมาพบว่า ด่านชุมชนจะช่วยได้มาก ด่านชุมชนที่ได้ผลคือ
ด่านที่เกิดจากการประชาคมอย่างแท้จริง ไม่ใช่จากการสั่งการ เพราะฉะนั้นช่วงนี้ยังมีเวลา นายอําเภอจับมือกับผู้กํากับ
ไปสร้างด่านชุมชน โดยเฉพาะช่วงสงกรานต์จะเมากันมาก ต้องรณรงค์หากิจกรรมให้ทําแทนการดื่มสุรา ช่วงสงกรานต์
ส่วนใหญ่จะดื่มสุรามากกว่าช่วงปีใหม่
เรื่องความเดือดร้อน เรื่องร้องเรียนของพี่น้องประชาชน ตอนนี้เรื่องอยู่ที่หน่วยงานต่าง ๆ
เยอะมาก ให้หัวหน้าส่วนราชการกลับไปดู มีหนังสือจากผู้ตรวจการแผ่นดิน หนังสือจากกรรมาธิการ จากอนุกรรมาธิการ
ติดตามเรื่องอยู่เป็นประจํา บางเรื่องไม่เคยเห็นเลยแต่มีการทวงถามมา ฝากไปดูด้วยและรื้อขึ้นมาให้มีความเคลื่อนไหว
ในการปฏิบัติงาน
เรื่องการใช้ ไลน์ บางครั้งไม่มีเวลาคุยเนื่องจากกิจกรรมค่ อนข้างเยอะมาก จึงขอความกรุณา
ทุกท่านติดต่อทางไลน์ บางท่านไม่ได้มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องก็สามารถเข้ามาถามหรือให้ข้อมูลได้ การจัดกิจกรรมต่าง ๆ
อยากให้ส่งไลน์ ในลักษณะของ E-card สีสวย ๆ แล้วส่งเข้าไลน์ ซึ่งสามารถ copy แล้วส่งไปหน่วยงานต่าง ๆ ได้
เรื่ อ งเฉพาะหน้ า จะมี เ งิ น งบประมาณมาลงที่ กลุ่ มจั ง หวั ด นครชั ย บุ ริ น ทร์ ประมาณเกื อบ ๕
พันล้านบาท ผ่านวาระที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ เพราะฉะนั้นหลังจากนี้เมื่อเราได้รับแจ้งแล้ว ทุกหน่วย
จะต้องเร่งจัดซื้อจัดจ้าง ทางตํารวจก็รับผิดชอบเรื่องของ CCTV จํานวนเงินเยอะมาก ทางชลประทาน ทางหลวงต่าง ๆ
ที่เ ป็น เจ้ าของเงิน จํา นวนมาก ทางเกษตร ปศุ สัต ว์ ศู นย์ หม่ อนไหม พาณิ ชย์ ทุกหน่ วยต้องเตรีย มกิ จกรรมไว้ สิ่ ง ที่
เสียดายคือไม่มีกิจกรรมด้านการสาธารสุข ไม่มีกิจกรรมด้านการศึกษา อยากให้ช่วยดูว่าจะมีโครงการอะไรมาใช้เงิน
เหล่านี้ได้บ้าง เพราะเป็นเงินที่เราใช้ร่วมกัน เป็นเงินที่อยากให้ไปด้านสังคมบ้าง เรื่องการดูแลคุณภาพชีวิตของคน
ฝากนายอําเภอช่วยดูด้วย ปีหน้างบยุทธศาสตร์จังหวัดจะเพิ่มจาก ๔๐๐ กว่าล้าน เป็น ๑ พันล้าน จึงอยากให้เตรียม
โครงการไว้ เพื่อนําเงินไปใช้ในการทํางาน ทําอย่า งไรที่โคราชจะดีขึ้น เป็นเมืองน่ าอยู่ เป็น เมืองสะอาด ปลอดภั ย
โคราชจะเป็นเมืองที่มลภาวะน้อย คนอยู่แล้วมีความสุข ขอให้ช่วยเสนอเข้ามา และอีกไม่กี่วันจะมีงานคุณย่าโม ในวันที่
๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ เป็นงานประจําปีของโคราช ขอเชิญชวนส่วนราชการต่าง ๆ มาร่วมกิจกรรม ในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์
๒๕๖๐ นี้ จะเป็นวันรวมน้ําใจให้กาชาด ขอความร่วมมือส่วนราชการต่าง ๆ ร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อนําไปเป็นรางวัล
ร้านกาชาด ในปีที่ผ่านมาต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความกรุณาทางสํานักงานเหล่ากาชาดเป็นอย่างดี และข้าวของที่
บริจาคทั้งหมดทุกชิ้น สามารถตรวจสอบได้ว่านําไปดําเนินกิจกรรมเพื่อสาธารณกุศล และในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐
จะมีการรําบวงสรวงย่าโม ได้ทูลเชิญสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เป็นการส่วน
พระองค์ หากพระองค์ไม่ติดเสด็จที่อื่น พระองค์ท่านคงจะเสด็จมาชมการรําบวงสรวง ขอเชิญทุกท่านมาร่วมกิจกรรม

๒๗
ให้มากที่สุด ย่าโมมีคนไปกราบไหว้เยอะ ในขณะเดียวกันก็มีคนท้าทายอยู่ตลอด เมื่อเช้ามีคนส่งภาพในเฟชบุ๊ค มีบุคคล
พูดถึงย่าโมในทางไม่ดี ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสม
การประกวดหลานสาวย่ าโม เหล่ า กาชาดจั งหวั ดขอเชิ ญ ชวนส่วนราชการต่า ง ๆ ส่ง คนเข้ า
ประกวดหลานสาวย่าโมด้วย หวังว่าจะได้รับความมือในการจัดงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
จังหวัดมีการจัดพิมพ์หนังสือการจัดพิธีบําเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรม พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ซึ่งเป็นการรวบรวมภาพกิจกรรม หน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพในแต่ละวันก็จะมีภาพอยู่ในหนังสือ
ที่ประชุม : รับทราบ

๑.๓ นโยบายรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
รองผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด นครราชสี ม า (นายมุ ร ธาธี ร์ รั ก ชาติ เจริ ญ : โครงการบ้ า นสมานฉั น ท์ ติ้ วแห่ ง ความดี
โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบหมายให้ไปดูงานร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและนายอําเภอ ที่บ้านโกรกตะไก้
อําเภอคง เป็นกระบวนการคิดที่เกิดขึ้นจาก นายสมชัย ฉัตรพัฒนาสิริ และทีมงาน ทั้งข้าราชการผู้ใหญ่ที่เกษียณอายุ
และภาคเอกชน ลักษณะเป็นการรวมพลังแห่งการทําความดี ในหมู่บ้านโกรกตะไก้ประสบความสําเร็จ ให้คนมีความ
ปรองดอง สมานฉันท์ มีอะไรก็แบ่งปันกัน ลักษณะการดําเนินการคือ การทําความดีจะเป็นนามธรรม แต่ทางบ้าน
สมานฉันท์ ใช้วิธีเป็นติ้วแห่งการทําความดี ท่านใดที่ทําความดีไปแล้วก็จะได้มีการจดบันทึกไว้ในม้วนกระดาษ แล้วผูก
ไว้ที่ติ้ว และจะมีมูลค่าขึ้ นมา ติ้ วละ ๑๐๐ – ๒๐๐ บาท หากจดไว้มากขึ้ นแล้ วมี หลายติ้ว และเมื่อคนที่ทําความดี
เหล่ านั้น เกิ ดความขาดแคลนหรื อต้ องการความช่วยเหลือทางการเงิ นหรื อสิ่ งของ ก็สามารถรวบรวมติ้ วที่ ตนเองมี
นําติ้วมาเป็นตัวเงินเพื่อรับความช่วยเหลือได้ ซึ่งเป็นความคิดที่น่าสนใจ เป็นการทําความดีให้เห็นเป็นรูปธรรม ต้นทุน
สนับสนุนมาจากผู้หลักผู้ใหญ่ พ่อค้า คหบดีหลายท่าน ที่ให้การสนับสนุนเป็นตัวเงินเข้ามา ภาคธนาคาร หอการค้า
สภาอุตสาหกรรม แม้แต่พวกเราทุกท่านก็สามารถที่จะทําความดีได้ โดยการสนับสนุนนอกจากที่ทําความดีปกติอยู่แล้ว
อาจจะบริจาคเป็นเงินหรือสิ่งของไปยังบ้านสมานฉันท์ เพื่อใช้เป็นต้นทุนการทําความดีให้กับผู้ทําความดีแต่ขาดแคลน
จึงแจ้งเพื่อขยายผลให้แต่ละอําเภอ เป็นประเด็นที่สามารถเพิ่มเติมอะไรขึ้นมาได้ในส่วนที่อําเภออื่น ๆ จะทํา
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด มีโครงการว่า ในบางอําเภอมีเส้นทางถนนที่มีการจราจรมาก แต่ยังขาด
หน่วยกู้ภัย ขาดรถยนต์ ขาดวัสดุในการกู้ภัย จะให้ติ้วแห่งการทําความดีนําการบริจาค สามารถบริจาครวบรวมกันเป็น
รถยนต์ เพื่อจะสามารถช่วยผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงที หรือจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง หรือเรื่องวัฒนธรรม
หลากหลายในการทําความดี แต่ละท่านที่ได้ทําความดีก็จะได้รับการบันทึกไว้ในติ้ว และให้ถือไว้ จะเป็นมูลค่าให้เมื่อมี
ความจําเป็นต้องใช้ หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ให้ติดต่อได้ที่บ้านสมานฉันท์ อําเภอคง
ที่ประชุม : รับทราบ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (นายธนพล จันทรนิมิ : เรื่องอุบัติเหตุ ช่วงปีใหม่เราได้ทํางานร่วมกันทุกฝ่าย
ทั้งส่วนราชการ ตํารวจ ทหาร ภาคเอกชน ท้องถิ่น ค่อนข้างประสบผลสําเร็จ แต่ยังมีข้อที่ต้องนํามาคิดในการทํางาน
ครั้งต่อไป ทําเรื่องหนึ่งกระทบกับเรื่องหนึ่ง เพราะเรายังมีภารกิจในช่วงสงกรานต์ ซึ่งจะมีลักษณะของการเกิดอุบัติเหตุ
ที่แตกต่างจากช่วงปีใหม่ จึงขอฝากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้จัดเตรียมข้อมูลว่าในช่วงสงกรานต์จะมีการแก้ไขปัญหา
อย่างไร คาดว่าสงกรานต์คนอีสานจะเดินทางกลับบ้านมากกว่าช่วงปีใหม่ พฤติกรรมการดื่มสุราค่อนข้างมาก อุบัติเหตุ
ในช่วงปีใหม่เกือบทั้งหมดเกิดจากเมาสุราและขับขี่มอเตอร์ไซค์ การประชุมสรุปการทํางานในช่วงปีใหม่ในแต่ละวัน
ทางสาธารณสุขแจ้งว่า มีการตีกันจากการทะเลาะวิวาทมากกว่าอุบัติเหตุ สงกรานต์ต้องมาดูว่า ๑) เส้นทางหลักที่จะ
เดินทางกลับภูมิลําเนาหรือการจราจรในเมืองโคราช และในเขตอําเภอใหญ่ จะทําอย่างไรให้เกิดความสะดวก ๒) ต้อง
ดูเรื่องการทะเลาะวิวาท ต้องมีการวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหา ปีใหม่ที่ผ่านมาใช้วิธีการสวดมนต์ข้ามปี จึงขอฝาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมข้อมูลที่จะต้องมาหารือร่วมกัน

๒๘
เรื่องภัยแล้ง ฝากทางเกษตร ปศุสัตว์ ประมง และ ปภ. สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือเรื่องอาหารสัตว์ที่
จะต้องมาวางแผนและเรื่องไม้ยืนต้นที่ต้องดูแล หากเกิดความเสียหายจะกระทบต่อนโยบายอื่น ๆ ด้วย
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒
เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งที่ผ่านมา
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ ด้านการบริหารจัดการ
๔.๑.๑ - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จมาทรงเปิด
โรงงานซีเกท ตําบลสูงเนิน อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ ๒๔
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
- พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา มีกําหนดเสด็จมาทรงเข้าร่วม
แข่งขัน “เดอะ นอทเฟช วันฮันเดรท ไทยแลนด์ 2017” ครั้งที่ ๖ ประจําปี
๒๕๖๐ (ระยะทาง ๕๐ กิโลเมตร) ณ สิมาลินทร์ รีสอร์ท เขาใหญ่
อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๓ – ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
(เป็นการส่วนพระองค์)

- พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ มีกําหนดเสด็จ

มาทรงตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถ ณ วัดด่านใน ตําบลด่านใน อําเภอด่านขุนทด
จังหวัดนครราชสีมา ในวันอังคารที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

- ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ จะเดินทางมาเป็นประธานในพิธีมอบ

ทุนการศึกษาและรางวัลประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาค มูลนิธิเปรม
ติณสูลานนท์ ประจําปี ๒๕๕๙ ในวันเสาร์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดนครราชสีมา :
- สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จมาทรงเปิดอาคารผลิต ๖ โรงงาน
ซีเกท ตําบลสูงเนิน อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ในวันศุกร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เป็นการแจ้งในเบื้องต้น
หากมีกําหนดการที่ชัดเจนจะเรียนให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
- พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา จะเสด็จประทับแรม ณ เดอะปาซ เขาใหญ่ รี
สอร์ท อําเภอปากช่อง ในวันศุกร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ และทรงเข้าร่วมการแข่งขัน “เดอะ นอทเฟช วันฮันเดรท
ไทยแลนด์ 2017” ครั้งที่ ๖ ประจําปี ๒๕๖๐ (ระยะทาง ๕๐ กิโลเมตร) ณ สิมาลินทร์ รีสอร์ท เขาใหญ่ ในวันเสาร์ที่ ๔
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
- พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ มีกําหนดเสด็จมาทรงตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถ
ณ วัดด่านใน ตําบลด่านใน อําเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ในวันอังคารที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐
- พลเอก เปรม ติ ณ สู ล านนท์ ประธานองคมนตรี แ ละรั ฐ บุ รุ ษ เป็ น ประธานในพิ ธี ม อบ
ทุนการศึกษา และรางวัลประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาค ประจําปี ๒๕๕๙ ในวันเสาร์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

๒๙
ประธาน :
จังหวัดมีเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเสด็จมาในพื้นที่ ขอความกรุณาให้มีการเตรียมพร้อมในการถวายการรับ
เสด็จตลอดเวลา อย่างสมพระเกียรติ
การเดินทางมามอบทุนของท่านประธานองคมนตรี ในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ทางมูลนิธิฯ
ได้ขอรับบริ จาคงบประมาณในการสนั บสนุน ทุนการศึกษาไปยังส่ วนราชการและหน่วยงานบางหน่วยงาน ซึ่ งหาก
ส่วนราชการและหน่วยงานจะมามอบให้ประธานองคมนตรี ก็ขอให้แจ้งได้ที่ที่ทําการปกครองจังหวัดนครราชสีมา
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๑.๒ การเสนอเรื่องเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐต่อคณะรัฐมนตรี
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดนครราชสีมา : คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ว่า ส่วนราชการที่
จะใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ เช่น พื้นที่อุทยานแห่งชาติพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ต้องขอความเห็นชอบจากกระทรวง
ทรั พยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อมโดยตรงก่ อน และนํ า ความเห็ น ชอบจากกระทรวงทรั พยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม เสนอไปยังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี พร้อมกับเรื่องที่จะเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อดําเนินการตามขั้นตอน
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๑.๓ สรุปผลการดําเนินงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐
ผู้แทนหัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา :
สรุปผลการดําเนินงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐
ดําเนินการระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ – ๔ มกราคม ๒๕๖๐ ดังนี้
-มีอุบัติ เ หตุ ทางถนนในจั งหวั ด เกิ ด ขึ้ น จํ า นวน ๑๑๑ ครั้ ง เปรี ย บเที ย บปี ใหม่ ๒๕๕๙
จํานวน ๘๔ ครั้ง เพิ่มจํานวน ๒๗ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๑๔
-มีผู้บาดเจ็บ จํานวน ๑๑๘ คน เปรียบเทียบปีใหม่ ๒๕๕๙ จํานวน ๗๘ คน เพิ่มจํานวน
๔๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๒๘
-มีผู้เสียชีวิต จํานวน ๑๐ คน เปรียบเทียมปีใหม่ ๒๕๕๙ จํานวน ๑๕ คน ลดลงจํานวน
๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓
พฤติกรรมเสี่ยงและสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุสูงสุด ขับรถเร็วเกินกําหนด ๓๗ ครั้ง
ตัดหน้ากระชั้นชิด ๓๕ ครั้ง เมาสุรา ๓๓ ครั้ง
ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ๑) รถมอเตอร์ไซค์ ๒) รถปิกอัพ
ประเภทถนนที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ถนนกรมทางหลวง ๕๑ ครั้ง ถนน อบต./ภายใน
หมู่บ้าน ๓๙ ครั้ง ถนนกรมทางหลวงชนบท ๑๐ ครั้ง ถนนเทศบาล (ในเมือง) ๑๐ ครั้ง
อําเภอที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด อําเภอเมืองนครราชสีมา ๒๒ ครั้ง อําเภอโชคชัย ๑๔ ครั้ง
อําเภอปากช่อง ๑๓ ครั้ง
อําเภอที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด อําเภอเมือง ๒๕ คน อําเภอโชคชัย ๑๗ คน อําเภอปากช่อง
๑๖ คน
อําเภอที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ อําเภอโนนสูงและอําเภอด่านขุนทด อําเภอละ ๒ คน
อําเภอครบุรี อําเภอบัวใหญ่ อําเภอปักธงชัย อําเภอห้วยแถลง อําเภอสีคิ้ว อําเภอปากช่อง อําเภอละ ๑ คน
อําเภอที่ไม่เกิดอุบัติเหตุ ได้แก่ อําเภอคง ขามสะแกแสง พิมาย ชุมพวง ขามทะเลสอ
แก้งสนามนาง โนนแดง วังน้ําเขียว เทพารักษ์ เมืองยาง ลําทะเมนชัย สีดา และอําเภอเฉลิมพระเกียรติ
จากการถอดบทเรี ย นเมื่ อ วั น ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ มี ประเด็ น ข้ อ สั ง เกตที่ น่ า สนใจ
เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย พบว่าประชาชนไม่ให้ความใส่ใจเรื่องการปฏิบัติตามหลักความปลอดภัยเรื่องการใช้รถ

๓๐
ใช้ถนนแต่อย่างใด สังเกตได้จากผลการบังคับใช้กฎหมาย ๑) เกิดจากการไม่สวมหมวกนิรภัย ๒) ไม่มีใบอนุญาตขับขี่
๓) ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะอยากให้มีการเข้มงวดเรื่องการออกใบอนุญาตขับขี่ และ
ให้เร่งเรื่องการเสริมสร้างความรู้ จิตสํานึกกับประชาชน เรื่องความปลอดภัยทางถนนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
โดยเริ่มตั้งแต่เด็กและเยาวชน เรื่องการอํานวยความสะดวก มีข้อสังเกตเรื่องการเปิดช่องทางพิเศษ มีการเปิดช่องทาง
พิเศษมากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีปริมาณรถมาก แต่ส่งผลกระทบเรื่องการกลับรถในระยะไกลมากขึ้นของประชาชน
และมีการจอดพักรถริมถนน ช่วงตี ๑ – ตี ๒ ซึ่งมีความเสี่ยงอุบัติเหตุสูงสุด
ข้ อ เสนอแนะ อยากให้ มี ก ารจั ด เจ้ า หน้ า ที่ ดู แ ลตรงบริ เ วณที่ ก ลั บ รถ เพื่ อ พิ จ ารณาดู
ปริมาณรถในบางช่วงเวลาที่จะเปิดให้ประชาชนสามารถกลับรถได้ และดูแลเรื่องการลักลอบเปิดจุดกลับรถ ซึ่งเสี่ยงต่อ
การเกิดอันตรายอย่างมาก ให้มีการปรับเปลี่ยนจุดบริการหรือด่านชุมชนให้อยู่ใกล้จุดกลับรถเพื่อดูแลการเปิด-ปิด
จุ ด กลั บรถให้ มีค วามปลอดภั ย เพิ่ ม มากขึ้ น ควรมี การจั ด พื้ น ที่ สํา หรั บจอดพั กรถสํ า หรั บผู้ เ ดิ น ทาง หรื อรถบรรทุ ก
โดยเฉพาะในเส้นทางสาย ๒ มิตรภาพ มี การจัด การอํา นวยความสะดวกเพิ่มมากขึ้น เรื่องยานพาหนะที่ปลอดภั ย
มีข้ อสั งเกต มีจักรยานยนต์เ พิ่มมากขึ้ น และมีการดั ดแปลงเพิ่มมากขึ้น ซึ่ งเสี่ ยงต่อการเกิ ดอั นตราย ประเด็ นรถตู้
โดยสารเกิ ด อุ บัติ เ หตุ ที่จั ง หวั ด ชลบุ รี จึ ง อยากให้ มีก ารเข้ ม งวดเกี่ ย วกั บ ปริ มาณรถตู้ โดยสาร ที่ มี การวิ่ ง ระยะไกล
การควบคุมแอลกอฮอล์ จากสาเหตุที่เกิด มีข้อสังเกต อุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมเมาสุราเป็นหลัก อยากให้มี
การเข้ ม งวดเรื่ อ งการตรวจจั บ แอลกอฮอล์ จ ริ ง จั ง มากขึ้ น ให้ มี ก ารตรวจจั บ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง การบริ ห ารจั ด การ
เรื่องจุดตรวจ จุดบริการ มีข้อสังเกตว่า จุดบริการ จุดด่านชุมชน ที่มีการประชุมประชาคม มีการจัดตั้งโดยความพร้อม
ของชุมชนเองจะมีประสิทธิภาพมาก จุดที่มีทหารเข้าไปร่วมจะมีผลการป้องปรามได้ผลดีกว่าจุดที่ไม่มีทหารเข้าไปร่วม
ข้อสังเกต อยากให้มีการจดบันทึกเป็นข้อมูลเพื่อประเมินด่านของตนเอง
การเตรี ย มความพร้ อ มช่ วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๐ มี ข้ อสั ง เกตว่ า จากปี ที่ผ่า นมา
โซนนิ่งยังไม่ค่อยชัดเจน กิจกรรมช่วงสงกรานต์จะมีความแตกต่างจากช่วงปีใหม่ การควบคุมคนเล่นน้ํา จะทําอย่างไร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (นายธนพล จันทรนิมิ) : ฝากทาง ปภ. ทําสรุปเป็นข้อมูลพิจารณาวางแผน
เรื่องการทํางานในช่วงเทศกาลสงกรานต์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ : จากข้อสรุปที่เห็นได้ชัดเรื่องอุบัติเหตุทางจราจร
พี่น้องประชาชนยังไม่ใส่ใจปฏิบัติตามกฎจราจรเท่าที่ควร ควรเร่งตรงจุดนี้ ให้มีการกําชับให้มีความเข้มข้นในการปฏิบัติ
ตามกฎจราจร ก็จะช่ วยบรรเทาได้พอสมควร ยกตัวอย่ าง กรณีเ ปิด ช่องทางพิ เศษ หรื อปิด บริ เวณยู เ ทิร์นบางจุ ด
ผู้ใช้รถใช้ถนนเดิมก็จะไปทําการเปิดช่องกันเอง ซึ่งก็ทําให้เกิดอุบัติเหตุขึ้น และเรื่องการเมาแล้วขับ โดยรวมยังใส่ใจ
เรื่องการปฏิบัติตามกฎจราจรน้อย
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๑.๔ สรุปผลการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
คลังจังหวัดนครราชสีมา : สรุปผลการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐)
- จังหวัดนครราชสีมา ได้รับงบประมาณในภาพรวม ทั้งสิ้น ๑๗,๔๒๘.๕๑๑ ล้านบาท
เบิกจ่าย ๘,๗๕๗.๙๖๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๒๕ (เป้าหมายที่กําหนด ร้อยละ ๓๗)
รายจ่ายลงทุน ๙,๑๙๘.๙๔๕ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒,๗๒๑.๑๖๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อย
ละ ๒๙.๕๘ (เป้าหมายกําหนด ร้อยละ ๒๖)
- งบประมาณจังหวัด ในภาพรวม ๔๐๕.๒๘๘ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๓.๐๕๐ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๓.๒๒ (เป้าหมายกําหนด ร้อยละ ๓๗) รายจ่ายลงทุน ๓๕๗.๖๓๖ เบิกจ่าย ๓.๒๑๐ ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ ๐.๙ (เป้าหมายกําหนด ร้อยละ ๒๖)

๓๑
- งบประมาณกลุ่มจังหวัด ในภาพรวม ๓๒๒.๓๔๐ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๑.๙๘๖ ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๗๒ (เป้าหมายกําหนด ร้อยละ ๓๗) รายจ่ายลงทุน ๒๕๙.๒๖๔ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒.๐๗๔
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๘ (เป้าหมายกําหนดร้อยละ ๒๖)
คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๔๔

- เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ๖,๔๖๕.๖๐๑ ล้านบาท เบิกจ่าย ๓,๕๑๙.๕๗๑ ล้านบาท

ส่วนใหญ่ส่วนราชการมี การก่ อหนี้ผูกพันไว้เรีย บร้อยแล้ว เว้นแต่บางโครงการที่ มีการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการหรือการเบิกจ่ายได้น้อยเนื่องจากเป็นงบผูกพันข้ามปีงบประมาณ ซึ่งจะต้องเบิกจาก
เงินกันก่อน ทําให้งบในปี ๒๕๖๐ ยังไม่มีการเบิกจ่าย แต่อย่างไรก็ตามในภาพรวมขณะนี้ถือว่าผ่านเป้าหมาย
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๑.๕ สถานการณ์น้ําในเขตจังหวัดนครราชสีมา
ผู้อํานวยการโครงการชลประทานนครราชสีมา :
ภาพรวมของอ่างเก็บน้ําทั้งหมดในเขตจังหวัดนครราชสีมา ทั้งหมด ๒๗ แห่ง
- มีอ่างเก็บน้ําที่มีปริมาณน้ําน้อยกว่า ๓๐% จํานวน ๒ อ่าง ได้แก่ อ่างหนองกก ปัจจุบัน
มีน้ํา ๗๐๐,๐๐๐ ลบ.ม. และอ่างลําสําลาย มีน้ํา ๑๖% ของอ่าง คือ ๖,๗๐๐,๐๐๐ ลบ.ม. ถึงแม้ทั้ง ๒ อ่างจะมี
เปอร์เซ็นต์ที่น้อย แต่โครงการชลประทานนครราชสีมาได้เชื่อมระหว่างอ่างลําเชียงไกรตอนบนซึ่งมีน้ํามาก ไปไว้ที่
อ่างหนองกก ปัจจุบันได้ผันน้ําส่วนหนึ่งไปเติมที่อ่างหนองกก และจะผันเติมไปเรื่อย ๆ ตามความจําเป็น ในส่วนของ
อ่างลําสําลาย มีระบบเชื่อมน้ําของโครงการลําพระเพลิงไปเติม ซึ่งจะสามารถผันน้ําจากตัวอ่างลําพระเพลิงไปเติม
อ่างลําสําลายได้ตลอดเวลา
- อ่างที่มีน้ําในเกณฑ์พอใช้ ตั้งแต่ ๓๑ – ๕๐% ทั้งหมด ๗ อ่าง เป็นอ่างขนาดใหญ่
๔ อ่าง ได้แก่ อ่างลําตะคอง อ่างลําพระเพลิง อ่างมูลบน อ่างลําแชะ ซึ่งจะต้องมีการระมัดระวังเรื่องการใช้น้ํา
- อ่างขนาดกลาง ที่อยู่ในเกณฑ์พอใช้ ได้แก่ อ่างห้วยตะคร้อ มีน้ํา ๒,๔๐๐,๐๐๐ ลบ.ม.
ได้เตรียมการกับประปาสูบน้ําจากแม่น้ําชีลงมาเติมไว้แล้ว อ่างห้วยบ้านยาง ตอนปลายฤดูฝนไม่มีน้ํา ปัจจุบันในช่วงที่
น้ําลําตะคองมีมากในช่วงฝนตกปลายฤดูได้มีการผันน้ําไปเติมไว้
- อ่างที่มีน้ําเต็ม และปัจจุบันเก็บกักไว้ทั้งหมด จํานวน ๒ แห่ง ได้แก่ อ่างลําเชียงไกรตอนล่าง และอ่างลําเชียงสา
- จากสถานการณ์น้ําทั้งหมด ๕๗๗ ล้าน ลบ.ม. สามารถใช้การได้ ๕๐๖ ล้าน ลบ.ม. ใน
ปี นี้ ช ลประทานทั้ ง หมดจะไม่ ป ระกาศให้ ทํ า นาปรั ง แต่ จ ะมี อ่ า งขนาดกลางในช่ ว งปลายฤดู มี น้ํ า เต็ ม ได้ แ ก่ อ่ า ง
บึงกระโตน ห้วยบง ห้วยสะกาด ลําฉมวก และอ่างห้วยหิน จะมีราษฎรทํานาปรังแต่เล็กน้อย ตามแผน ๗,๖๐๐ ไร่
ปัจจุบันมีประมาณ ๖,๐๐๐ ไร่เศษ
- อ่างค่อนข้างน้อย และติดตามสถานการณ์ ได้แก่ อ่างลําสําลาย และอ่างหนองกก แต่ทั้ง
๒ อ่างนี้ มีระบบเชื่อมโยงน้ําทั้งหมด
- อ่างลําตะคอง ปีนี้กับปีที่แล้วมีปริมาณน้ําเท่ากัน ปีที่แล้วผ่านวิกฤตการใช้น้ําพอสมควร
ปีนี้ก็จะใช้รูปแบบการทํางานลักษณะปีที่แล้วมาเป็นตัวนํา
- อ่างลําพระเพลิง มีน้ํา ๔๔% ต่ํากว่าปีที่แล้วประมาณ ๑๐%
- อ่างมูลบน อ่างลําแชะ มีน้ํามากกว่าปีที่แล้ว อ่างลําปลายมาศ มีน้ําใกล้เคียงปีที่แล้ว
- ณ ปีนี้ เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ภาพรวมของอ่างเก็บน้ําทั้ง ๒๗ อ่าง มีน้ํามากกว่าปีที่แล้ว
ประมาณ ๘๓ ล้าน ลบ.ม. ถือว่าปีนี้มีน้ํามากกว่าปีที่แล้วพอสมควร
- ฝนเฉลี่ยสะสมตามอ่าง ค่อนข้างดีกว่าปีที่แล้วเล็กน้อย แต่ฝนก็ยังคงตกท้ายอ่าง ทําให้
อ่างไม่มีน้ําเติมเต็มเท่าที่ควร

๓๒
- สภาพการไหลของลําน้ํา เนื่องจากเข้าสู่ภาวะฤดูแล้งแล้ว อ่างทุกอ่างน้ําจะค่อนข้างนิ่ง
มีความเคลื่อนไหวเฉพาะในส่วนของลําตะคองกับลําพระเพลิง
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๑.๖ การคาดหมายลักษณะอากาศบริเวณจังหวัดนครราชสีมา
ผู้อํานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา : เดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนที่เปลี่ยนจากฤดูหนาวเข้าสู่ฤดูร้อน มรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนจะมีกําลังอ่อนแรง และเริ่มเปลี่ยนเป็นลมตะวันออกและลมใต้
พัดปกคลุมประเทศไทยในระยะครึ่งหลังของเดือน ทําให้บริเวณจังหวัดนครราชสีมามีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า
อุณหภู มิจะเริ่ มสู ง ขึ้ น และมี อากาศร้ อนในตอนกลางวั น โดยเฉพาะระยะครึ่ งหลั ง ของเดื อน ในบางช่ วงอากาศจะ
แปรปรวน และจะมีลมหนาวกําลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีน พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนทําให้อุณหภูมิลดลง
ในช่วงดังกล่าว
ข้อควรระวัง ในเดือนกุมภาพันธ์อาจมีคลื่นกระแสลมตะวันตกเคลื่อนจากประเทศพม่า ผ่านประเทศไทยตอนบน หรือ
อาจมี แ นวพั ดสอบของลมใต้ แ ละตะวั น ออกเฉี ย งใต้ พาดผ่า นประเทศไทยตอนบน จะทํา ให้มีฝนฟ้ า คะนองและลม
กระโชกแรงเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๒ ด้านเศรษฐกิจ
- การขับเคลื่อนการดําเนินงานอุทยานธรณีโคราช
ผศ.ดร.ประเทือง จินตสกุล ผู้อํานวยการสํานักงานอุทยานธรณีโคราช : อุทยานธรณี (Geopark) มิติใหม่ของการ
อนุ รักษ์ แ ละการท่ องเที่ ย วอย่ า งยั่ ง ยื น อุ ทยานธรณี เป็ น โปรแกรมหนึ่ ง ของยู เนสโก (The United Nations
Educational, Scientific and Cultural Organization; UNESCO ) ที่ต้องการปกป้องพื้นที่มรดกทางธรณีวิทยาที่มี
ความสวยงาม โดดเด่น และรักษาหลักฐานทางธรณีวิทยาที่สําคัญ รวมทั้งเสริมความรู้ด้านธรณีวิทยาให้ประชาชนที่เข้า
ชมอุทยานธรณี และยังเป็นการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนรอบข้างอย่างยั่งยืนผ่านการท่องเที่ยวเชิง
ธรณีวิทยาเชิงวัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น นําเที่ยว เป็นวิทยากร และการบริการต่างๆ
อุทยานธรณี ในความหมายของยูเนสโก หมายถึง “พื้นที่ที่ประกอบด้วยแหล่งที่มีความสําคัญ
อย่างโดดเด่นทางด้านธรณีวิทยา และยังรวมถึง คุณค่าทางด้านโบราณคดี (Archaeology) นิเวศวิทยา (Ecology) และ
วัฒนธรรม (Culture )” ปัจจุบันมีการจัดตั้งอุทยานธรณีระดับโลก ถึง 120 แห่ง ใน 33 ประเทศทั่วโลก
จังหวัดนครราชสีมา โดยอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (นายธงชัย ลืออดุลย์) ได้
ประกาศพื้นที่ 5 อําเภอ (สีคิ้ว สูงเนิน ขามทะเลสอ เมืองนครราชสีมา และเฉลิมพระเกียรติ) รวมพื้นที่ 3,243 ตาราง
กิโลเมตร เป็นพื้นที่ “อุทยานธรณีโคราช” เมื่อปี ๒๕๕๘ มีคุณค่าความสําคัญและโดดเด่นในระดับประเทศ ภูมิภาค
หรือระดับโลก โดยเฉพาะทรัพยากรฟอสซิล หรือ ซากดึกดําบรรพ์ เช่น ช้างสี่งา ช้างงาจอบ ช้างงาเสียม ฯลฯ อายุ
16 – 0.01 ล้านปีก่อน ในบ่อทรายริมแม่น้ํามูลของอําเภอเฉลิมพระเกียรติ จํานวนมากถึง 10 สกุล จาก 52 สกุลที่
พบทั่วโลกถือได้ว่าเป็นแหล่งที่พบหลากหลายสกุลมากที่สุดในโลก พบชิ้นส่วนซากไดโนเสาร์หลายพันชิ้น อายุ 100
ล้านปี ถึง 3 สกุล หรือมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และพบไม้กลายเป็นหินนับหมื่นท่อนในพื้นที่อุทยานธรณี
อายุราว 8 แสนปีก่อน
จังหวัดนครราชสีมา มีเป้าหมายการเป็นอุทยานธรณีระดับประเทศ ภายในปี 2560 และ
ระดับโลก ภายในปี 2561 เพื่อให้การดําเนินงานบรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้ จะต้องการจัดทําแผนแม่บท และเตรียม
ความพร้อมพื้นที่ เพื่อรับการประเมินจากยูเนสโก ที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการสนับสนุนส่งเสริม
การดําเนินงานอุทยานธรณีโคราช ทั้งนี้มีประเด็นยุทธศาสตร์ในการดําเนินงาน ๕ ประเด็น คือ ๑.อนุรักษ์ทรัพยากร
ธรณีและภูมิทัศน์โดยชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วม ๒.บริหารจัดการอุทยานธรณีโคราชแบบบูรณาการ ๓.ส่งเสริมการศึกษา
และข้อมูลข่าวสารหลากหลายรูปแบบ ๔.บริการท่องเที่ยวเชิงธรณีระดับมาตรฐานสากล และ ๕.พัฒนาเศรษฐกิจ

๓๓
ท้องถิ่นจากอัตลักษณ์และเครือข่าย ซึ่งมีการประชาสัมพันธ์พื้นที่อุทยานธรณีโคราช รูปแบบ E-Card แผ่นพับ และการ
นําเสนอข้อมูลผ่าน Facebook ในชื่อ Korat Geopark ปัจจุบันมีการดําเนินงานที่จะขอนําเสนอประชาสัมพันธ์ คือ
๑.ระหว่าง วันที่ 5 มกราคม –20 กุมภาพันธ์ ๒๕60 มีการเปิดหน้าดินใหม่ และขุดค้นซาก
ดึกดําบรรพ์ ณ บ้านโกรกเดือนห้า ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา ร่วมกับ พิพิธภัณฑ์ฟูกูอิ ประเทศญี่ปุ่น
๒.จัดงานสภากาแฟ ในวันที่ 31 มกราคม ๒๕59 เริ่มเวลา 06.๓0 น. ณ สถาบันวิจัยไม้
กลายเป็ น หิ น และทรั พ ยากรธรณี ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อฯ สํ า นั กงานอุ ทยานธรณี โคราช ต.สุ รนารี อ.เมื อ ง
นครราชสีมา และดําเนินการเสวนา หัวข้อ “การขับเคลื่อนอุทยานธรณีโคราช” ซึ่งได้รับเกียรติจาก ปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี ผู้ว่าราชการจังหวั ดนครราชสีมา นายอําเภอเมือง
นายอําเภอสีคิ้ว นายอําเภอขามทะเลสอ นายอําเภอเฉลิมพระเกียรติ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และ ผศ.ดร.ประเทือง จินตสกุล ผู้อํานวยการสํานักงานอุทยานธรณีโคราช เป็นผู้ร่วมเสวนา
จั ง หวั ด โดยผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด นครราชสี ม า นายวิ เ ชี ย ร จั น ทรโณทั ย ได้ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการอุทยานธรณีโคราช มีผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา
เป็นเลขานุการ ได้มีการดําเนินการแต่งตั้งคณะผู้บริหารอุทยานธรณีขึ้นเมื่อปีที่ผ่านมา
แผนการพัฒนาอุทยานธรณีโคราชไปสู่อุทยานธรณีโลกของยูเนสโก ปัจจุบันอุทยานธรณีเป็น
ระดับจังหวัด การที่จะพัฒนาเป็นอุทยานธรณีระดับประเทศและระดับโลกนั้น มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ ต้องทําแผนบริหารจัดการให้แล้วเสร็จ สิ้นปีงบประมาณจะเสนอ
ขอจัดตั้งเป็นอุทยานธรณีประเทศไทย โดยต้องไปนําเสนอกับกรมทรัพยากรธรณี เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ ก็ต้อง
นําเสนอต่อคณะรัฐมนตรี โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ความเห็นชอบในการส่งเอกสาร
สมัครไปยังยูเนสโก และยูเนสโกจะทําการประเมินพื้นที่อุทยานธรณีโคราชเพื่อจัดตั้งเป็น Global Geopark หรือ
UNESCO Global Geopark อุทยานธรณีโลก ถ้าผ่านก็จะทราบผลประมาณเดือนตุลาคมปีหน้า ถ้าไม่ผ่านก็จะให้มีการ
แก้ไขภายใน ๒ ปี
ตั ว อย่ า งจั ง หวั ด สตู ล ได้ จั ด ตั้ ง Satun Geopark คณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ เ ห็ น ชอบเมื่ อ เดื อ น
พฤศจิกายนที่ผ่านมา ผู้เชี่ยวชาญจากยูเนสโกที่กรุงปารีส ที่กรุงเทพมหานคร ได้ไปให้คําแนะนําที่จังหวัดสตูลว่าจะ
เตรียมการอย่างไร ซึ่งจากการไปสังเกตการณ์จะเห็นว่าต้องมีชุมชนท้องถิ่นและทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม โดยชุมชน
ท้องถิ่นจะต้องมีส่วนร่วม มีบทบาทอย่างสําคัญ
จากการที่จังหวัดนครราชสีมาได้เห็นชอบและนําเสนอโครงการไดโนพาร์คมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๕
ปัจจุบันกําลังแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินอยู่ โดยในวันที่ ๓๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นี้ จะมีการคุยกันเรื่องการแก้ไขปัญหาที่ดิน
๖๐๐ กว่ าไร่ ในพื้น ที่ใกล้บ้า นโป่ งแมลงวัน ตําบลโคกกรวด ที่จะทํา เป็น โครงการไดโนพาร์ ค เพราะพบไดโนเสาร์
จํานวนมาก ปัจจุบันมีการขุดไดโนเสาร์ร่วมกับพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ฟูกูอิ ประเทศญี่ปุ่น
เป็นเมกะโปรเจกต์ ๑,๐๐๐ กว่าล้านบาท ซึ่งจะเป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยว
ถ้าหากอุทยานธรณีโคราชได้รับการจัดตั้งขึ้นแล้วเสร็จ โดยการเห็นชอบจากยูเนสโก ประเทศไทย
จะเป็นประเทศหนึ่งในสามประเทศของโลกที่มีรูปแบบการอนุรักษ์ทั้ง ๓ รูปแบบ อยู่ภายในจังหวัดเดียวกันเหมือนเช่น
จังหวัดเชจู เกาหลีใต้ หรือประเทศอิตาลี นั่นคือมีทั้งมรดกโลก ที่เขาใหญ่ ป่าดงพญาเย็น มีพื้นที่สงวนชีวมณฑลที่
ป่าสะแกราช และมีอุทยานธรณีโลก พื้นที่ ๕ อําเภอ ประเทศไทยจะได้รับการยกย่องเป็นดินแดนแห่ง ๓ มงกุฎของ
ยูเนสโก ความสําเร็จขึ้นอยู่กับชาวจังหวัดนครราชสีมา
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (นายธนพล จันทรนิมิ) : ได้เชิญหัวหน้าส่วนราชการไปร่วมประชุมสภากาแฟ
ที่สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ เป็นศักยภาพของจังหวัดที่จะขับเคลื่อนอีกด้านหนึ่ง แต่มีปัญหาเรื่องการใช้พื้นที่ เพราะ
เป็นพื้นที่ ส.ป.ก. ยังไม่มีความชัดเจนในการดําเนินการ ขอฝากทางสํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดด้วย
ที่ประชุม : รับทราบ

๓๔
๔.๓ ด้านสังคม
๔.๓.๑ ประชาสัมพันธ์การแสดงคอนเสิร์ต NCDA Contemporary to
International “ศิลปนาฏดุริยางค์ร่วมสมัยสู่นานาชาติ”
ผู้อํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา :
สืบเนื่องจากวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา จัดการศึกษาด้าน
นาฏศิลป์และดนตรี โดยจัดการศึกษาระดับพื้นฐานและอุดม (หลักสูตรครู ๕ ปี) และเมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
วิทยาลัยได้ส่งเสริมประสบการณ์เรียนรู้ให้กับผู้เรียน โดยจัดส่งนักเรียนเข้าประกวดดวงโยธวาทิตโลก จัดโดยสมาคม
การประกวดวงโยธวาทิต (ประเทศไทย) ร่วมกับกรุงเทพมหานครและกระทรวงศึกษาธิการ ผลการประกวด วิทยาลัย
ได้รับรางวัลชนะเลิศ (Thailand World Music Championships 2016) ประเภท Brass Battle จากนั้น วิทยาลัย
ได้รับเชิญส่งวงโยธวาทิตเข้าร่วมประกวดรายการ 2017 Hong Kong Marching Band Festival ในเดือนธันวาคม
๒๕๖๐ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านงบประมาณ วิทยาลัยจึงได้จัดคอนเสิร์ตขึ้น เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
จํานวน ๒ รอบ คือ รอบ ๑๐.๐๐ น. และรอบ ๑๓.๐๐ น. ณ โรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัด
นครราชสีมา โดยมีวัตประสงค์ เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สากล เพื่อสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพทักษะปฏิบัติด้านดนตรี นาฏศิลป์ และเพื่อจัดหารายได้พัฒนาวงและสมทบทุนการแข่งขัน
ดนตรีในระดับนานาชาติ
ขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดนครราชสีมาร่วมชมการแสดงคอนเสิร์ตวัฒนธรรมในครั้งนี้
ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่วิทยานาฏศิลปนครราชสีมา
ที่ประชุม : รับทราบ
๔.๓.๒ สรุปผลโครงการลดเค็ม ลดหวาน ลดล้านกิโล หลานย่าโม ทําความดี
ถวายพ่อของแผ่นดิน
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา : เป็นโครงการที่ชาวโคราชดําเนินการร่วมกัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๕ ธันวาคม
๒๕๕๙ ถึง ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ จากการที่แต่ละภาคส่วนสมัครเข้าร่วมโครงการฯ มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ ๔๐๒,๗๘๙
คน คิดเป็น ๓๒% นําประชาการกลุ่ม ๑๕ – ๖๐ ปี ของโคราชมีประมาณ ๑,๒๐๐,๐๐๐ คน สมัครเข้าร่วมโครงการ
แล้ว ๔๐๐,๐๐๐ กว่าคน
น้ําหนักตั้งต้น ๒๓,๘๘๑,๕๙๒ กิโลกรัม ภาครัฐ ๘๒,๒๘๒ หน่วย ภาคเอกชน ๓๑,๑๘๑
หน่วย รัฐวิสาหกิจ ๑๙ คน ครอบครัว ๕๐๙ คน บุคคลทั่วไป อาสามัคร อสม. ต่าง ๆ ๑๐,๑,๐๓๐ คน ชุมชนที่มีอยู่ใน
หมู่บ้าน ๙๗,๗๖๘ คน แต่ละอําเภอที่สมัครเข้าร่วมโครงการ มีการสมัครเข้าร่วมทุกอําเภอ
อําเภอที่มีผู้เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ ๕๑% ขึ้นไป คือ อําเภอบัวลาย คง เสิงสาง ห้วยแถลง
ด่านขุนทด แก้งสนามนาง โนนไทย และขอชื่นชมที่มีกิจกรรมระดับอําเภอ การประชุมของอําเภอ มีการวัดรอบเอว
ผู้ชายไม่เกิน ๙๐ ซม. ผู้หญิงไม่เกิน ๘๐ ซม. น้ําหนักที่ควรจะเป็นคือนําส่วนสูง ผู้หญิงหักลบ ๑๑๐ ผู้ชายหักลบ ๑๐๐
ให้ท่านตั้งเป้าหมายว่าในแต่ละเดือนจะลดเท่าไร
ผลการดําเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมา โคราชลดได้ ๘๒,๐๐๐ กว่ากิโล จาก ๔๐๐,๐๐๐
คน การสมัครและกรอกข้อมูลจะผ่านเว็บไซต์ www.korathealth.com/mkk เป้าหมายในภาพรวมถึง ๕ ธันวาคม
๒๕๖๐ จํานวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ กิโลกรัม
รองฯ มุรธาธีร์ : ถ้าจะให้เป็นไปตามเป้าหมาย ต้องลดให้ได้เดือนละประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลกรัมขึ้นไป จึงขอเชิญ
ส่วนราชการเข้าร่วมโครงการและช่วยกันลดน้ําหนัก รักษาสุขภาพ ออกกําลังกาย
ที่ประชุม : รับทราบ

๓๕
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา
-ไม่มีระเบียบวาระที่ ๖ เสนอโดยเอกสาร (รายละเอียดเอกสารดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ www.nakhonratchasima.go.th)
๖.๑ สํานักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา
- รายงานภาวะเศรษฐกิจเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙
๖.๒ สํานักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา
- ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดนครราชสีมา เดือนธันวาคม ๒๕๕๙
๖.๓ สํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา
- การรับบริจาคโลหิตเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ และแผนการรับบริจาคโลหิต
ประจําเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
๖.๔ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
- การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ม. ๑๑ บ้านโคกสะอาด ต.ดอนตะหนิน อ.บัวใหญ่
วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ม. ๑๐ บ้านดอนใหม่ ต.บ้านวัง อ.โนนไทย
- สรุปสถานการณ์ระบาดวิทยา เดือนมกราคม ๒๕๖๐
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ : ขอเชิญร่วมสนับสนุนสินค้าโครงการ
“ถักร้อย-สร้อยรัก” เพื่อสมทบกองทุนช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้ บริเวณโถงศาลากลางจังหวัด ชั้น ๑
สรรพากรพื้นที่นครราชสีมา ๒ : ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด ๙๐ ๙๑
ได้ถึงกําหนดยื่นแบบแล้ว ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ สามารถยื่นได้ที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่ สาขา
ใกล้บ้าน โดยขอแนะนําการยื่นแบบแสดงรายการทางอินเทอร์เน็ต เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และในปีนี้มีการคืนภาษี
ผ่านระบบพร้อมเพย์ ซึ่งจะได้รับการคืนภาษีเร็วขึ้น
๕ มาตรการภาษีที่เป็นประโยชน์สามารถหักลดหย่อนในปีภาษี ๒๕๕๙
มาตรการที่ ๑ มาตรการสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศ เป็นการท่องเที่ยวในประเทศ
ได้ตั้งแต่เดือนมกราคม – ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยสามารถนําค่าที่พัก ค่านําเที่ยว ตลอดปี ๒๕๕๙ หักลดหย่อนได้เท่าที่
จ่ายจริงไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท หลักฐานที่ใช้คือ ใบเสร็จรับเงินหรือใบกํากับภาษีแบบเต็มรูป ระบุชื่อ วันเดือนปี และ
จํานวนเงินที่จ่าย
มาตรการที่ ๒ มาตรการท่องเที่ยวช่วงท้ายปี การท่องเที่ยวช่วงวันที่ ๑ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
สามารถนํามาหักลดหย่อนได้อีกเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท โดยใช้ใบเสร็จรับเงินหรือใบกํากับภาษีแบบ
เต็มรูป มาตรการท่องเที่ยวในปีที่ผ่านมาที่จะต้องยื่นหักลดหย่อนภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ นั้น มี ๒ มาตรการ
ด้วยกัน หักลดหย่อนเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท และหักลดหย่อนได้อีกครั้งในช่วงปลายปี ๑๕,๐๐๐ บาท รวม
เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท
มาตรการที่ ๓ มาตรการกิ น เที่ ย วช่ ว งสงกรานต์ เป็ น มาตรการกระตุ้ น เศรษฐกิ จ ในช่ ว ง
สงกรานต์ รับประทานอาหาร ค่าบริการนําเที่ยว ค่าโรงแรม ที่พัก ช่วงวันที่ ๙ – ๑๗ เมษายน ๒๕๕๙ ลดหย่อนภาษีได้
เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท หลักฐานต้องใช้ใบกํากับภาษีแบบเต็มรูปเท่านั้น และไม่ให้หักลดหย่อนสําหรับ
ค่าซื้อสุรา เบียร์ ไวน์ และบุหรี่
มาตรการที่ ๔ ช็อป OTOP ช่วยชุมชน เพื่อส่งเสริมสินค้าท้องถิ่นไทย ซื้อสินค้า OTOP
ในช่วงวันที่ ๑ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ หักลดหย่อนภาษีได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท หลักฐานต้องเป็น
ใบกํากับภาษีแบบเต็มรูปเท่านั้น

๓๖
มาตรการที่ ๕ ช็อปช่วยชาติ ซื้อสินค้าหรือบริการภายในวันที่ ๑๔ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
สามารถนําไปลดหย่อนภาษีได้ ๑๕,๐๐๐ บาท หลักฐานใช้ใบกํากับภาษีแบบเต็มรูปเท่านั้น ไม่รวมถึงค่าสุรา เบียร์ ไวน์
บุหรี่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ น้ํามัน ก๊าซ เชื้อเพลิง
จึงเรียนมาเพื่อทราบและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดยื่นแบบแสดงรายการภาษี
ตามระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา : สืบเนื่องจากกระทรวงแรงงาน โดยคณะกรรมการค่าจ้าง ได้มี
ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่องอัตราค่าจ้างขั้นต่ํา ฉบับที่ ๘ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ได้มีการกําหนดอัตรา
ค่าจ้างขั้นต่ําขึ้นใหม่ โดยจังหวัดนครราชสีมาเพิ่มขึ้นอีก ๘ บาท จากเดิมวันละ ๓๐๐ บาท เป็นวันละ ๓๐๘ บาท ซึง่
จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
- ได้มีการตราพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานเพิ่มเติมขึ้นมาเป็นฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐
มีผลบังคับใช้ ในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ สาระสําคัญคือ มีการกําหนดโทษเพิ่มขึ้นในกรณีที่มีการกระทําความผิด
เกี่ยวกับการจ้างแรงงานเด็ก ๓ กรณี คือ
กรณีที่ ๑ ห้ามจ้างแรงงานเด็กที่มีอายุต่ํากว่า ๑๕ ปี ถ้ามีการฝ่าฝืนจะต้องระวางโทษ
ปรับ ตั้งแต่ ๔๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๘๐๐,๐๐๐ บาท / ลูกจ้าง ๑ คน หรือจําคุกไม่เกิน ๒ ปี หรือทั้งจําทั้งปรับ จากเดิม
โทษจําคุกไม่เกิน ๖ เดือน ปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
กรณีที่ ๒ ห้ามจ้างแรงงานเด็กอายุต่ํากว่า ๑๘ ปี ทํางานในสถานที่อันตราย หรือสถานที่
ต้องห้าม เช่น โรงฆ่าสัตว์ สถานที่เล่นการพนัน หากฝ่าฝืนมีโทษปรับตั้งแต่ ๔๐๐,๐๐๐ บาท – ๘๐๐,๐๐๐ บาท ต่อ
ลูกจ้าง ๑ คน หรือจําคุกไม่เกิน ๒ ปี
กรณีที่ ๓ ห้ามจ้างลูกจ้างอายุต่ํากว่า ๑๘ ปี ทํางานอันตรายหรือสถานที่ต้องห้ามจนเป็น
เหตุ ให้ ลูกจ้ า งเด็ กได้ รับอั น ตรายแก่ กายหรื อจิ ต ใจ หรื อ ถึ ง แก่ ค วามตาย ต้ องระวางโทษปรั บตั้ ง แต่ ๘๐๐,๐๐๐ –
๒,๐๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป ต่อลูกจ้าง ๑ คน หรือจําคุกไม่เกิน ๔ ปี หรือทั้งจําทั้งปรับ
จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบต่อไป
ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๑ : สืบเนื่องจากที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้
กล่ า วถึ ง โครงการ โดยเฉพาะที่ เ กี่ย วข้ องกั บการศึ กษา ซึ่ง ทางศู น ย์ การศึ กษาพิ เศษฯ ได้ ส่งโครงการไปที่ กลุ่ มงาน
ยุทธศาสตร์ฯ สํานักงานจังหวัด จึงอยากให้คณะกรรมการบริหารของจังหวัดได้ให้ความสําคัญในเรื่องการพัฒนาคน
ประเทศที่เจริญแล้วคนพิการ คนด้อยโอกาส ได้รับการพัฒนาอย่างเท่าเทียม เม็ดเงินที่เหมาะสม ไทยแลนด์ ๔.๐ มี
สาระสําคัญหลายประเด็น เช่น ต้องอยู่แบบเกื้อกูลกันจะไม่ทิ้งใครไว้ซักคน คนเหล่านี้มีอยู่ในสังคมจํานวนมาก สังกัด
ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ ๖๐๐ คน ยังเข้าสู่ระบบโรงเรียนไม่ได้ ๓๐,๐๐๐ กว่าคน เรียนร่วมในหลายส่วนทั่ว ๆ ไป จึงขอ
ความกรุณาหากมีโครงการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนกระทรวงหรือผู้ที่เกี่ยวข้องขอให้ช่วยกันสนับสนุน
ณ ปัจจุบัน โครงการประชาบําบัด เราทําโด่งดังทั่วประเทศ ร่วมกับหน่วยงานภาคทหาร แต่ใช้งบประมาณของเราเอง
ท่านรอง ผวจ.นม. ธนพล จึงให้ของบประมาณไปที่ พมจ. เราต้องเชื่อว่าคนพิการก็มีศักยภาพ จังหวัดเราจะพัฒนาแต่
ถ้าคนพิการไม่ได้รับการพัฒนาก็เป็นจุดบอดของจังหวัด จึงขอความกรุณาสนับสนุนช่วยให้คนพิการอยู่ในสังคมได้อย่าง
มีความสุข ขอความร่วมมือในการเสนอโครงการ ซึ่งยังไม่ได้รับความอนุเคราะห์ใด ๆ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ) : ขอให้ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ ดูว่าหน่วยงานใด
ที่จะสามารถให้การสนับสนุนได้ ก็ให้ประสานไปที่หน่วยงานนั้นคาดว่าจะได้รับความร่วมมือในระดับหนึ่ง
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา : สืบเนื่องจากมีการประกาศกฎกระทรวงให้บังคับใช้ผังเมืองรวมจังหวัด
นครราชสี มา พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยประกาศในราชกิ จจานุ เ บกษา ฉบั บกฤษฎี กา เล่ ม ๑๓๔ ตอน ๙ก เมื่ อ วั น ที่ ๑๙
มกราคม ๒๕๖๐ กฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้ทันที รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์กองราชกิจจานุเบกษา
หรือประสานขอข้อมูลได้ที่สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา
.............................................

๓๗
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.
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(นางณาตยา คําไทย)
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